








917125 11001111111] 



[ সংশোধিত আইন অনুসারে গভীর 
প্রণীত নূতন নিয়মাবলী ও ফরম স 

আইন ও আদালত, হিন্দু আইন, মুসলমান মাই্ু্্গ্্রটীজদারী 
কাধ্যবিধি আইন. দগুবিধি আইন, ইউনিয়ন চা আইন, 

সাক্ষ্যবিবযক আইন প্রভৃতি প্রণেতা 

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল 
সম্পাদিত। 

*৯2২৫0২৩ 

উ্গাণজ্ল হ্রাস, 

১৫ নং কলেজ ক্কোযার) কলিকাতা । 



প্রকাশক-_ 
জীইন্দুভূষণ মিত্র, 

২৯নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা | 

১০৯ 
1 বাত /ব 

. পুস্তক পাইবার ঠিকানা £-_- 

১। শ্রীইন্দৃভুষণ মিত্র, প্রকাশক, 

২৯ নং হুজুরীমল লেন, কলিকাতা । 

২। গুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্দ। 
২০৩1১।১ নং কর্ণ ওধালিস স্ত্রী, কলিকাত। | 

৩। ইঠ্টার্ণ ল হাউস, 
১৫ নং কলেজ স্কোযার। কলিবাতা!। 

৪1 হিতবাদী পুস্ত+ বিভাগ, 

৭* নং কলুটোলা গ্রীট, কলিকাতা! । 

শট 
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স্পা রা ও 

শগৌবাঙ্গ প্রেস, 

প্রিন্টার-_স্থবেশচন্ত্র মজুমদার, 

৭১।১নং মিন্ডাপুর স্ত্রী, কলিকাতা | 

৩৮৬২৯ 



বিজ্ঞাপন । 

্রজাস্বত্ব বিষয়ক সংশোধিত আইনসম্ন্ধে ইতিমর্থৌ কতক- 

&লি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ সেগুলির মূল্য 
কিছু অধিক হওয়ায় অনেকের অনুরোধে ্বসাধনের 

উপযোগী স্থূল মূল এই পৃন্তকখানি প্রকাশিত কয়া হইল 
ইহাতে প্রতোক অংশোধিত ধারার নিম্নে আইনের পরিবর্ধন- 

গুলি টাকাদ্ারা প্রদশি্ত হইযাঁচে, এবং কি কারণে সংশোধন 
হইল এবং সংশোধনের ফলে পূর্ব্েষার নজীরের কি পরিবর্দন 
হইল াহাও নির্দেশ কর] হইমাছে। 

আইনের বঙ্গানুবাদ ক দার সময়ে ভালাটি যতদুর সন্তব 
সরণ কর! হইয়াছে । মুল ইংরাজী আইনের ভালা অতান্ত 

জটল, তথা|গ অনুবাদকাল ভাণার প্রাঞ্তলতা রক্ষা করিবার 
জ্য চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রুটি কর হয় নাই। 

সংশোধিত আইন অনুসারে গন্পমেণ্ট স্গ্রৃতি যে নূতন 

নিয়মাবলী ও ফরম প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও এই পুস্তকের 

শেণে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীবিভূভিভূ্ষপ মিত্র! 



্রস্থকীরের অন্যান্ত পুস্তক 
১। হিন্দু শআইন্ন (দাঁষভাগ ও মিতাক্ষরা ) 

মূল্য এক টাকা । 
২। হ্ুনক্পমান্ন আইইন্ন (সুন্নি ও সিয়া আইন ) 

| মূল্য এক টাকা । 

৩। ক্ষীৌজ্কদলাল্্ী ার্খ্যনিত্বি আইল্ন 
মূল্য ২॥০ টাকা। 

৪ ল্ষ€গনিিব্রি আউল 

মূল্য ছুই টাকা । 
৫। জবান ও আদকীজ্লভ্ 
( দেওয়ানী আদালতেব কার্য্যশিক্ষা বিষষক পুস্তক ) 

মূল্য পাচ সিক' । 

৬। উইউউন্নিস্সম্ম বোর্ড আআসাইন্ম 

মূল্য এক টাকা । 

৭। হলাক্্যনিনকক আউল 

মূল্য ৪ আন। 



ধারা 

"১ 

চা 

৩। 

৪ | 

৫। 

৩ | 

৭ 

৮। 

৯ | 

১৬ | 

১১। 

ক্ষেচীঞ্পভ্জ ॥ 
প্রথম অধ্যায়স-উপক্রমণিক]। 

পৃষ্ঠ 

সংক্ষিপ্ত নাম। আরম্ত, বাপ্তি ১ 

যে যে আইন রহিত হইবে ৩ 
অর্থ নির্দেশ ৩ 

দ্বিতীয় অধ্যায়-_গ্রজাদের শ্রেণী । 
গ্রজাদের শ্রেণী ৮ 

“মধ্যদ্বত্বাধিকারী” ও প্রাইয়ত” শব্ের অর্থ ৯ 

তৃতীয় অধ্যায়-_মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ | 
খাঁজনা বৃদ্ধি । 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় হইতে যে মধ্যস্বত্ব ভোগ 

হইয়া আমিতেছে কোন কোন স্থলে মাত্র তাহার 
থাজনাবৃদ্ধি হইতে পারিবে ১৪ 

মধ্যস্বত্বের খাজনাবুদ্ধির সীম! ১১ 

খাজন৷ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার আদেশের ক্ষমত। ১২ 

খাজন! একবার বদ্ধিত হইলে ১৫ বৎসর মধ্যে পুনরায় বন্ধিত 
হইতে পারিবে না ১২ 

মধ্যস্বত্বের অন্যান্ত অনুষঙ্গ ৷ 

কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী উচ্ছেবযোগ্য নহে ১৩ 
কায়েমী মধ্যত্বত্বের হস্তাত্তর ও উত্তরাধিকার ১৩ 



পির ছি 

১২। কায়েমী মধ্যত্বত্বের হস্তাস্তর 

১৩। থাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ভিক্রীজা বীক্রমে কায়েমী 

মধ্যস্বত্বের নিলাম 

১৪। [রহিত 'হইয়াছে ] 

১৫। কায়েমী মধাম্বত্বের উত্তব্বাধিকাব 

১৬। উত্তরাঁধিকারের নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত খাজনা 

আদায়ে বাধা 

১৬ক। অর্থ নির্দেশ 

১৭। কায়েমী মধ্যস্বাত্বের আংশিক হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার 

চতুর্থ অধ্যায়- মোঁকররী রাইয়ত। 

১৮1 মোঁকররী হারে ভূমিভোগের অনুষঙ্গনমূহ 

চতুর্থক অধ্যায়_সপ্যস্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং 

ভূম্যধিকারীর ফী-বিবয়ক বিধান । 

১৮ক। হস্তান্তরের যে দলীলে ভূমাধিকারী কোন পক্ষ নহেন 

তাভার উত্ভি বাচাইবার কথা 
১৮৭ । ভূমাধিলারী কর্তৃক ফী-গ্রহণ সম্বন্ধে বীচাইবার ” 1 

১৮গ। ভূম্যধিকারীর ফী বাজেয়াপ্ডের কথা 

পঞ্চম অধ্যায়__দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত। 
সাধারণ । 

১৯। বর্তমান দখলী্বত্ব চলিতে থাকিবে 

২০। স্থিতিবান শব্ষের অর্থ 

২১। স্থিতিবান রাইয়তদের দখলীন্বত্ব থাকিবে 

২২। ভূম্যধিকারী দখলীন্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফল 

১৩ 

১৫ 

১৫ 

১৩ 

১৩ 

সী 

৯৭ 

১৮ 

৯১৯ 

১৯ 

ও 

১২ 

২ 



[রি 

দখলীশ্বত্বের অনুবঙ্গ | 

২৩। ভূমির ব্যবহার বিষয়ে রাইয়তদের স্বত্ব 

২৩ক | দখলীস্বত্বাবিশিষ্ট রাইয়তের বৃক্ষে স্বত্ব 

২৪। রাই়তের খাজনা দিবার দায়িত্ব 

২৫। বিশেষ হেতু বিনা উচ্ছেৰ হইতে পারিবে না 
২৬। রাইয়তের মৃত্যুতে দখলীস্বত্বের উত্তরাধিকার 
২৬ক। 

২৬খ | 

২৬গ। 
২৩ । 

২৬৬ । 

২১০ । 

২৬ | 

২৬ । 

২৬৭ । 

৩৪ | 

২৭। 

২৮। 

২৯ | 

২৬ধ হইতে ২৬ পর্যাস্ত ধারার প্রয়োগ 

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট গ্রজার যোত দখলীন্বত্বনমেত 

তস্তাত্তরযোগ্য 

কি প্রকারে হস্তাস্তর হইবে ? ভূম্যাধকারীকে নোটিশ 

ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী 
ডিক্রীজারী অথবা সার্টিফিকেটক্রমে নিলাম, বা 

বন্ধক ফোরক্লোজ হইলে কাধ্যপ্রণালী 
অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর ক্রয়ের ক্ষমতা 

দখলীখ্বত্ববিশিষ্ট রাই” তের বন্ধক দিবার ক্ষমতা 

নিষ্কর যোতের হস্তান্তর 

অর্থ নির্দেশ ও রক্ষণ 

কোন কোন হস্তান্তর স্থলে খেসারতপহ ভূম)ধিকারাঁর 

হস্তাস্তর-ফী 

থাজন৷ বৃদ্ধির কথা । 

উপযুক্ত ও ন্যাষা খাজনা সম্বন্ধে অনুমান 

নগদ খাঁজনা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়ম 

চুক্তিক্রমে খাজনা বৃদ্ধিকরণ 

মোৌকন্দমা দ্বারা খাজন! বৃদ্ধি 

২৪ 

৮ 

২৪ 

৫ 

৫ 

৫ 

২৩ 

৬৬ 

২৮ 

৩২ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৩৬ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৮ 

৩৮ 



৪ ] 

৩১। প্রচলিত হার ধরিয়' খাজনাবুদ্ধি 

৩১ক। কোন জিলায় গ্রচলিত হার কাহাকে বলে 
৩১খ। "প্রোচলিত হার বৃদ্ধি করিবার সীমা 

৩২। দরধৃদ্ধি হেতু থাজনাবৃদ্ধি 

৩৩। ভূম্যধিকাঁরীর উতকর্ষসাধনহেতু খাঁজনাবৃদ্ধি 
৩৪। শআ্োতের ক্রিয়াজনিত উৎপার্দিকাঁশক্তির বৃদ্ধি হেতু খাজনাবৃদ্ধি 

৩৫। মৌকদ্দমাক্রমে খাজনা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্টাষ্য হইবে 

৩৬। ক্রমে ক্রমে খাজনাবুদ্ধির আজ্ঞা দ্রিবার ক্ষমতা 

৩৭) উপধু্পরি খাজনাবুদ্ধির মৌকদ্দম! করণের ক্ষমতার সীম। 

খাজনা কমাইবার কথা । 

৩৮। খাজন। হী করণ 

মূল্যের তালিকা । 
৩৯। প্রধান উৎপাগ্ খাছ শস্তের মুল্যের তালিকা! 

৪০ ও ৪০ক। [ রহিত হইয়াছে ] 

নষ্ট অধ্যায়-_দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ত। 

৪১। এই অধায়ের প্রঞ্কোগ 

৪২ দখলীস্বত্বশৃন্ত রাইয়তের প্রারস্তিক খাজন। 
৪৩। খাজনাবৃদ্ধির ।শ্যম 

৪৪। যে যে কারণে দখলী ্ বত্বশূন্য রাইয়তকে উচ্ছেদ কর! 
যাইতে পারিবে 

৪৫1 [ রহিত হইয়াছে । ] 

৪৬। বদ্ধিত খাজন! দিতে অন্বীকার হেতু উচ্ছ্দে 

৪৭ দখল দেওয়া” শবের অর্থ 

৪৯ 

৪২ 

88 

88 

8৫ 

৪৬ 

৪৭ 

৪৯ 

€১ 

৫১ 

৫১ 

€১ 

৫২ 

৫৪ 



| ৫ ] 

সপ্তম অধ্যায় _কোফণ৭ রাইয়ত। 

৪৮। (€কাঁফ? রাইধতগণের খাজনা দিবার দায়িত্ব 

৪৮ক। কোফ রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি 

৪৮থ | চুক্তিতবারা বৃদ্ধি 

৪৮গ | তকোফ৭ রাইযতের উচ্ছেদ 

৪৮ঘ। “মাকদ্দমা দ্বার খাজনাবৃদ্ধি 

৪৮ । যোত পুনঃপ্রার্ির জন্য কোফ৭ রাইয়তের দ্ররখাস্ত 

৪৮চ। কোফ? রাইয়তের যোতের অনুষঙ্গ 

৪৮ছ । কোফ রাইযতের দখলীত্বতব 

৪৮জ । সেলামী স্ধন্ধে বিধান 
৪৯। কোফ বাইযত কর্তৃক বন্ধক 

সপ্তম-ক অধ্যায়। 

আদিমনিবাসী ₹ত্ক ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমতার সীমা । 

৪৯ক। এই অধ্যায়ের গ্রযোগ 

৪৯থ। প্রজার হস্তাস্তরেব ক্ষমতার সীমা 

৪৯গ। মধ্যব্বত্বাধিকাঁরী কর্তৃক পারা দান 

৪৯ঘ। রাইযতদ্বারা প্রজা পত্তন 

৪৯৬ | মধ্যন্বত্বাধিকাঁরী, রাইয়ত বা কোফর্শরাইয়তত্বার। 

থাই-খালাসী বন্ধক 

৪৯চ। কোঁন কোন অবস্থায হস্তান্তরের নিমিত্ত ক'লেক্টারের 

নিকট দরখাস্ত 

৪৯ছ | এই অধ্যাের বিধানের বিরুদ্ধে কোন হস্তান্তর বেজিষ্টারী 
হইবে না ব! আদালত সিদ্ধ বলিয়। গণ্য করিবেন না 

৫৪ 

৫৫ 

৫৫ 

€৬ 

৬২ 

৬৪ 

৬৪ 

৬৪ 

৬৪ 

৩৫ 
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৪৯জ। মধ্যন্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোফারাইয়তত্বার। 

অবৈধ 'হস্তাস্তর রদ করিতে কালেক্টরের ক্ষমতা 

৪৯ঝ। কোন কোন যোত পুনঃ পত্তন 

৪৯ । আদালতের আদেেশমতে প্রজাস্বত্ব নিলামের ক্ষমতা সঙ্কোচ 

৪৯ট | ডিক্রীজারী স্থগিত করণ 

৪৯ঠ। আপীল ও রিভিসন 
৪৯ড। মোকদামায় বাধা 

৪৯ঢ। কতকগুলি হস্তাস্তর সংরক্ষণ 

অষ্টম অধ্যায়___খাজন। বিষয়ে সাধারণ বিধান | 

থাজনার পরিমাণসন্বন্ধে বিধি ও অন্নমান । 

৫০। খাজনার চিরস্থিরতা সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান 

৫১। খাজনাঁর পরিমাণ ও যোতভোগের সর্ত সম্বন্ধে অনুমান 

৫২। তুমির পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজনা পরিবর্তন 

খাজন! দিবার কথা। 

৫৩। খাজনাঁর কিস্তি 

৫৪1 খাজন! দিবার সময় ও স্থান 

৫৫। টাকা কিরূপে জমা করিতে হইবে 
দাখিলা ও হিসাব । 

৫৬|। ভূম্যধিকারীকে টাঁকা দিলে প্রজার দাখিলা পাইবার স্বত্ব 
৫৭। বৎসরের শেষে প্রজার ফাঁরখতী বা হিসাবের বিবরণ 

পাইবার স্বত্ব 
৫৮। দ্রাঁখিল! ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং মুড়ি 

না রাঁখিলে দণ্ড ও জরিমান। 

৬৬ 

৬৭ 

৬৮ 

৬৪৯ 

৬ন 

৭০ 

৭১ 

৭ 

৭৫ 

৭৩৬ 

৭৭ 

৭৮ 
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৫৯। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট দাখিল! ও হিসাবের ফরম প্রস্তত 

করাইবেন 
৬০। রেজিষ্টারী কর। ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধক- 

গ্রহীতা দাখিল! দ্রিলে তাহার ফল 

খাজনা! আমানতকরণ । 

৬১1 আদালতে খাঁজন! আমানত করিবার জন্ত দরখাস্ত 

৬২। আদালত আঁমানতী টাকার রসিদ দিলে তাহা 

উপযুক্ত ফাঁরখতী বলিয়া গণ্য হইবে 
৬৩। আমানত পাইবার নোটিশ 
৬৪ । আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা 
৩৪ক | মনিভর্ভাঁর দ্বারা প্রোরত বা আমানতী খাজন। 

গ্রহণে অসম্মত হইলে দণ্ড 

বাকী খাজনা । 

৬৫। কায়েমী মধ্যস্বত্ব মোঁকররী যৌত, বা! দখলীম্বত্ববিশিষ্ট যোত 

বাকী খাজনার জন্য নিলাম হইতে পারিবে 
৬৬। ভন্ঠান্ত স্থলে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদকরণ 

৬৭। বাকী খাজনার সুদ 
৬৮। যুক্তিসিদ্ধ কাঁরণবিনা খাঁজনা না দেওয়! হইলে বা অন্যায়রূপে 

প্রতিবাদীর নামে খাঁজনাঁর মৌকদ্দম! করা হইলে ক্ষতিপুরণের 

আজ্ঞা দ্রিবার ক্ষমতা 

৬৯) ৭০) ৭১। [রহিত হইয়াছে । ] 

৭২। হস্তাস্তরের নোর্টিশ না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে খাজনা 
দিলে হস্তাস্তরগ্রহীতার নিকট প্রজা দ্বায়ী হইবে না 



৭৩ | 

৮ 

ঘখলীন্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তাস্তরের পর্বের 
খাজনার জন্ত দায়িত্ব 

অবৈধ সেস ইত্যাদি 

৭৪। আবওয়াব ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ 

০ 

নে 

নি. 

৯8 

৫ 

৯৫ 

৭৫। খাজনার অতিরিক্ত টাকা প্রজার নিকট 

ভূম্যধিকাঁবী অন্তায় করিয়া লইলে দও 

নবম অধ্যায়_-ভূম্যধিকারী ও প্রজাব্ষয়ক বিবিধ বিধান । 
উৎকর্ষসাধন | 

৭৬। স্উৎকর্ষপাঁধন” শব্দের অর্থ 

৭৭। নোৌঁকররী ও দখলিম্বত্ব বিশিষ্ট যোতে উতকর্ষসাঁধন 

করিবার ক্ষমতা 

৭৮। উৎকর্ষপাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্বসন্বন্ধে বিবাদ 

কালের নিষ্পত্তি করিবেন 

৭৯। [রহিত হইয়াছে । ] 

৮ ভূম্যধিকাঁরীর উৎকর্ষসাধন রেনসিষ্টারী করণ 

৮১। উৎকর্ষপাধন সম্বন্ধে গ্রমাণ লিপিবদ্ধ করাইবার দরখাস্ত 

৮২1 উৎকর্ষনাধন জন্য পাইয়তকে ক্ষতিপূরণ 

৮৩। 

৮৪ । 

৮৫। 

৮৬। 

কি নিরমে ম্'তিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে 

ইমারৎ বার ও অন্ত কার্্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ 
[ রহিত হইয়াছে । ] 

ইন্তফা ও পরিত্যাগ ! 
ইস্তফা 

৮৬ক। শিকন্তি কারণে খাজন। ক্ষম] বা হাঁস করণের ফল 

৭ | পরিত্যাগ 

৯৩৬ 

৯৭ 

৯৮ 

৭৪ 



৮৮ । 

৯৩ । 

৭৯৪ । 

[ ৯ ] 

প্রজাস্বত্বের বিভাগ । 

ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রজান্বত্বের বিভাগ 
তাহার উপর বাধ্যকর নহে 

ভিক্রীজারী বিনা উচ্ছেদ হইবে ন 
ভূমি মাপকরণ ৷ 

ভূমি মাপ করিতে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব 
প্রজা উপস্থিত থাকিয়া সীমানা দেখাইয়া দিবে এরূপ 

আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতা 

মাপের নিরিখ 

কাধ্যাধাক্ষগণ | 

সরিক ভূম্যধিকারীগণ কেন একজন কমন ম্যানেজার 
নিযুক্ত করিবেন না তাহার কাঁরণ দর্শাইবার নিমিত্ত 

তাহাদের উপর আদেশ করিবার ক্ষমতা 

কারণ দর্শান না হইলে ম্যানেজার নিয়োগের 
জন্ত তাহাদিগকে আদেশ করিবার ক্ষমতা 

আজ্ঞা পালিত না হইলে ম্যানেজার নিযুক্ত করিবাঁর 

ক্ষমতা 
৯৫ ধারার (খ) দফামত সকল স্থলে কার্যকরণার্থ 

কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা 

কোর্ট-অফ ওয়ার্ডসের কাঁধ্যাপ্যক্ষতা সম্বন্ধে কোর্ট- 

অফ.ওয়ার্ডস বিষয়ক আইন খাঁটিবে 
ম্যানেজার সম্বন্ধে বিধান সমূহ 



চি. 

৯৯। সরিক মালিকগণকে কাধ্যপরিচালনার ভার প্রত্যর্পণ 

করিবার ক্ষমতা ১১৩ 

৯৯ক | কমন এজেণ্ট নিয়োগ ১১৩ 

১০০। নিক্মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ১১৫ 

দশম অধ্যায়। 

স্বত্বের লিখনপ্রস্তুত ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি । 

প্রথম ভাগ--স্বত্বের লিখন । 

১০১ । জরিপ করিতে ও স্বাত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা 

দিবার ক্ষমতা ১১৫ 

১০২। যে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ১১৭ 
১০২ক | জল সম্বন্ধে জরিপ করিতে ও দ্বত্বের লিখন প্রস্তত 

করিতে আজ! নিবার ক্ষমতা ১১৯ 

১০৩ তৃস্বামী বা মধ্য্বত্বাধিকারী বা অধিকসংখ্যক রাইয়তের 
প্রার্থনামতে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিতে বাঁজস্ব- 

কর্মচারীর ক্ষমতা ১২০ 

১০৩ক। স্বত্বের লিখন প্রথম প্রকাঁশকরণ, সংশৌপন করণ 

এবং চূড়ান্তপ্রকাঁশকরণ ১২০ 

১০৩ | স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সাটিফিকেট ও 
অনুমান এবং স্বত্বের লিখনের শুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুমান ১২১ 

দ্বিতীয় ভাগ-_যে স্থলে ভূমিরাজন্ব ধার্ধ্য করা হইতেছে বা শীপ্রই 

হইবে, সেই স্থলে খাজনা ধাধ্যকরণ, বন্দোবস্তী জমাঁবন্দী 

প্রস্ততকরণ ও আপত্তির মীমাংসাঁকরণ । 

১৯৪ রাঁজশ্বকর্মমচারী কখন খাজনা ধার্য করিতে * বন্দোবস্তী 

জমাবন্দী গ্রস্ত করিতে আরম্ভ করিবেন ১২২ 



১১ ] 

১০৪ক | খাজনা ধার্য করিবার ও বন্দোবস্তী জমাবন্দী 

প্রস্তত করিবার কার্ধ্য প্রণালী 
১*৪থ | হারের তালিকায় কি কি থাকিবে ) তালিকার প্রকাশ ; 

রাজন্বকর্মচারী আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন ; উপরিতন 

রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট তালিকা সমর্পণ ; দৃঢ় কারী 

কর্তৃপক্ষের কাধ্য ; তালিকার ফল 

১*৪গ । হারের তালিক। প্রয়োগ 

১০৪ঘ। হারের তালিকা প্রস্তত করিবার ও তদনুসাঁরে 

খাঁজনা ধার্য্য করিবার সময় যে নকল বিধি ও 

নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে 
১০৪৬ | বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রথম প্রকাশ, ও সংশোধন 

১০৪চ। বন্দোবস্তী জমাবন্দীর চুড়ান্ত সংশোধন ও তাহা 
স্বত্বের লিখনের অস্ততৃ্ত করণ 

১০৪ছ। উপরিতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল 

ও তৎকর্তৃক রিভিসন 

১০৪জ | খাজনাবিষয়ে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার 

১০৪ঝা। ১০৪ক হইতে ১০৪ছ পর্য্যস্ত ধারানুসারে ধার্য 

খাজনা সম্বন্ধে অনুমান 

তৃতীয় ভাগ-_যে সকল স্থলে ভূমিরাজন্ব ধার্য করা হইতেছে 
না বা শীঘ্র হইবে না, সেই সকল স্থলে খাজনা ধার্য্যকরণ ও 

বিবাদ নিষ্পত্তিকরণ। 

১০৫। যে সকল স্থলে ভূমিবাঁজন্ব ধার্য করা হইতেছে না বা 

শীপ্্র হইবে না, সেই সকল স্থলে রাজস্ব কর্মচারী 
কর্তৃক খাঁজন৷ ধার্য করণ 
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১৭৫ক ৷ খাজনার বন্দোবস্ত চলিবাঁর কালে যে সকল 

প্রশ্ন উথিত হয় তাহার মীমাংসা 

১০৫খ। ১০৫ক ধারামতে উন্ু উত্থাপিত করার জন্য কোর্টফী 

১*৫গ। ১০৫ ধারার কার্যান্ুষ্ঠানে রাজস্ব কর্মচারী 

সাধারণতঃ কোন খরচার আদেশ করিবেন না 

১০৬। রাজন্বকর্মচারীর নিকট মোকদ্দম! উপস্থিত করণ 

১০৭। রাজন্বকর্মশচারীকে যে কার্য্যপ্রণীলী অবলম্বন করিতে 

হইবে 

১*৮। রাঁজস্বকর্মরচারী কর্তৃক রিভিনন 
১*৯। দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারে বাধা 

চতুর্থ ভাগ-_পরিশিষ্ট বিধান । 
১০৯খ। চুক্তি বা রফা বন্দোবস্ত যে আইনসম্মত ইহা 

অনুমান করা সম্বন্ধে রাঁজন্ব কর্মচারীর ক্ষমতা 

১*৯গ । সম্মতিক্রমে খাজনার বন্দোবস্ত করিতে রাজস্ব 

কর্মচারীর ক্ষমতা 

১০৯ঘ। নিষ্পত্তির কথা লিপিবদ্ধ কবণ 

১১০। ধার্ধ্য খাজনা কোন্ তারিখ হইতে কার্যযকব হইবে 

১১১। স্বত্বের লিখন প্রস্তৃত হওয়া কালে দেওযানী আদালতে 

অনুষ্ঠিত কাধ্য বন্ধ থাকিবে 

১১১ক। স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে খাজন! ভিন্ন অন্ান্ত বিষষে 

দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের সীমা 

১১১থ। যে সকল 'মাকদ্দমাঁষ কোন কোন ইস্থু উিত হয় 

তাহা স্থগিত রাঁখিবাঁর কথা 

১১২ । বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবন্তের অন্থুমতি দিবার ক্ষমতা 

১৩৫ 

১৩৩৬ 

১৩৩ 

১৩৭ 

১৩৮ 

১৩৯ 

১৩৯ 

১৪৬ 

১৪৩ 

১8৪ 

১৪৩৬ 
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১১৩। ধার্য খাজনা কতকাল অপরিবর্তিত থাকিবে 

১১৪। এই অব্যারমতে কাধ্যসমূহের খরচা 

১১৫। স্বত্বের লিখন গস্তঠ ভইলে খাজনার স্থিরত। সম্থান্ধে 

অনুমান খাটিবে ন। 

১১৫ক | গ্রামের সীমানা চিহ্নিত করণ 

১১৫খ | রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক স্বত্বের লিখনের ভ্রম সংশোধন 

১১৫গ। রাজস্বকর্মচারীর নিষ্পত্তি হইতে আপীল 

একাদশ অধায়--দখলীন্দাত্বের অন্বদ্তব ও খামার 

জনি লিপিবদ্ধ করণ। 

১১৬। কতকগুলি জমি সম্বন্ধে সংরক্ষণ 

১১৭। থামার জমি জরিপ ও লিপিবদ্ধ করিবাঞ আজ্ঞ। দিতে 

স্বানীর গভর্ণমেন্টের ক্ষমত। 

১১৮। তুস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে খামার জমির কথা 

লিপিবদ্ধ ক"রতে রাজস্বক্মচারীর ক্ষমতা 

১১৯। নিজ জমি লিপিবদ্ধ করার কার্য প্রণালী 

১২০। ভূম্বানীপ নিজ জমি নির্ণৎ করিবার বিপি 

দ্বাদশ অধ্যায়-_[ রহিত হইয়াছে । ] 

ত্রয়োদশ অধ্যায়--বিচার সম্পব্শয় কার্যপ্রণালী। 

১৪৩ । ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্মার প্রয়োগ কালে দেওয়ানী 
কার্ধ)বিধি আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা 

১৪৪। এই আইনমত আনুষ্ঠ'নিক কার্য্যে বিচারাঁধিকাঁর 

১৪৫ | নার়েব বা! গোমস্ত৷ শ্বীরুত এজেণ্ট হইবেন 

১. 

১৫ 

১৫ 

১৫ 

১৫ 

১৫ 

১৫ 
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১৪৬। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিটার 

১৪৬ক | মধ্যত্বত্বের বা যোতের খাজনার জন্য সরিক-গ্রজার 

সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র দায়িত্ব 
১৪৬থ | মধাম্বাত্বে বা যোতে সরিক-গ্রজার বিরুদ্ধে খাঁজনার 

মোকদ্দমায় কার্ধ্যপ্রণালী 

১৪৭।| পর পর খাজনার মোকর্দম! 

১৪৭ক | ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মৌকদ্দমার আপোষ 

১৪৭থ। ম্বত্বের লিখনের লেখার প্রতি দেওয়ানী আদালত 

দৃষ্টি রাখিবেন 

১৪৮। খাজনার মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী 

১৪৮ক। অন্ান্ত সরিকগণকে পক্ষভুক্ত করিয়া কোন মধ্যত্বত্বের 

বা যোতের বিরুদ্ধে মরিক-তৃম্যধিকারী কর্তৃক স্বীয় 

ংশের খাজনার জন্য নালিশ করিবার ক্ষমত। 

১৪৯। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দেয় বলিয়া স্বীরুত টাকা 

আদালতে দাখিল করিতে হহীবে 

১৫০। ভূম্যধিকারীর পাওন। বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে 

দিতে হইবে 

১৫১। ক্বীক্কত টাকার কিয়দংশ দিবার বিধান 
১৫২। আদালত -সিদ দিবেন 

১৫৩। খাজনার মোকদ্দমায় আগীল 

১৫৩ক। একতরফা ডিক্রী রহিতকরণার্থ দরখাস্ত করিলে 

টাঁকা আমানত করণ 

১৫৪। খাজনাবৃদ্ধির ডিক্রী কোন্ তারিখ হইতে কার্যকর হুইবে 

১৫৫। বাজেয়াঞ্চের বিরুদ্ধে প্রাতিকার 

১৫৭ 

১৫৭ 

১৫৯ 

১৬৩ 

১৬০ 

১৬২ 

১৬২ 

১৬৯ 

৯৭৩ 

৯১৭৪ 

১৭৪ 

৯৭৪ 

১৭৩৬ 

১৭৬ 

১৭৭ 



১৫৬ । 

১৫৭। 

১৫৮ । 

[১৫ ] 
যে রাইয়ত ও কোফারাইয়তদ্দিগকে উচ্ছেদ করা 

যায়, শস্ত বা বপনার্থ প্রস্তত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্ব 

উচ্ছেদের বিকল্পে স্তায্য খাজন। ধাধ্য করিতে 

আদালতের ক্ষমতা 

প্রজাম্বত্বের অনুষঙ্গ নির্ধারণের নিমিত্ত দরখাস্ত 

ত্রয়োদশ-ক অধ্যায় । 

বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনানুযায়ী 

খাজনা আদাষের সরাসরি কার্য প্রণ।লী | 

১৫৮ক | কোন্ কোন্ স্থলে সার্টিফিকেট-প্রণালীমতে বাকী 

খাজন। আদায় হইবে 

১৫৮কক । অন্য কোন্ কোন্ স্থলে সার্টিফিকেট-প্রণালীতে 
খাজন। আদায় হইবে 

১৫৮ককক 1 সার্টিফিকেট-জারীতে মধ্যস্বত্ব বা যোঁতের হস্তাস্তর 

চতুর্দশ অধ্যায়__বাঁকী খাজনার ডিক্রীজারীতে নিলাম। 
১৫৮খ | [ রহিত হইয়াছে |] 

১৫৯। 

১৬০ । 

১৬১ । 

১৬২ । 

১৬৩ । 

১৬৪1 

দায় রহিতক্রণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতা 

রক্ষিত স্বার্থ 

প্ৰায়” ও “রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দাঁষ” শব্দের অর্থ 

মধ্যন্বত্বের বা যোঁতের নিলামের জন্য দরখাস্য 

ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ঘোঁষণাঁপত্র একত্র 

বাহির হইবে 

রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের অধীনে মধ্স্বত্ব বা 

যোৌত বিক্রয ও তাহার ফল 



১৬৫ । 

১৬৬ । 

১৬৭ । 

১৬৮ | 

১৬৯ । 

১৭৪ । 

১৭১ । 

১৭২। 

১৭৩। 

১৭৪। 

১৭৪ক। 

১৭৫ । 

[১৬] 
সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাঁসহিত মধ্যস্বত্ব বা 

যোত বিক্রয় ও তাহার ফল 

সমুদয় 'দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত দখলীস্বত্ব- 
বিশিষ্ট যৌত বিক্রয় ও তাহার ফল 

পূর্বের ধারাগুলির মতে দায় রহিত করিবার কার্য্য- 

প্রণালী 

দখলীম্বত্ববিশিষ্ট যোত ১৫৯-১৬৭ ধারাগুলির মতে 

মধ্যন্বত্ব বলিয়৷ গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা 

বিক্রয়লন্ধ টাঁকা দরিয়াকি কি করিতে হইবে 

খরচাসমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে 

কিংবা ভিক্রীদার শোধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার 

করিলে, মণ্যন্বত্ব বা যোত ক্রোক মুক্ত হইবে 

নিলাম নিবারণার্থ আদালতে টাক দেওয়া হইলে তাহা 

কোন কোন স্থলে উক্ত মধ্যদ্বাত্বের বা যোতের বন্ধকী 

খণ হইবে 

অধস্তন প্রজা অ.দাঁলতে টাক দিলে, খাঁজন! হইতে 

তাহা কাটিয়া লইতে পারিবেন 

নিলামে (৬ক্রীদার ডাঁকিতে পারিবেন, দেনদার 
পারিবেন ন' 

নিলাম রদের দরখাস্ত 

নিলাম কোন্ সময়ে চূড়ান্ত হইবে কিংবা রহিত হইবে 
এবং কোন্ স্থলে বিক্রয়ের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে 

দায়স্থষ্টিকারী কোন দলিল রেজিষ্টারী করণ 

১৯১ 

১৯২ 

১৯৩ 

১৯৪ 

১৭৯৫ 

১৯৯৬ 

১৭ 

১৯৮ 

১৯৭৯ 

১৭৭ 

২০১ 

২৪২ 



১৭৬। 

১৭৭ । 

১৭৮ । 

১৭৯। 

১৮৩ 

১৮০ক। 

[১৭ ] 

ভূম্যধিকাঁরীকে দায়ের নোটিশ দেওয়। হইবে 
দায় সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি কর! হইবে না 

পঞ্চদশ অধ্যায় চুক্তি ও দেশীচার । 

চুক্তিক্রমে এই আইন অন্তথাকরণে বাধ! 
কায়েমী মোৌকররী পাটা 

উঠবন্দী, চর ও দিয়াড়া জমি 

উঠবন্দী জমি সম্বন্ধে নগদ বাঁধিক খাজনা ধার্য্যকরণ 

১৮০খ । যেভূমি সম্পর্কে ১৮০ক ধারাঁমতে কোন বাঁধষিক নগদ 

১৮গ। 

১৮১ । 

১৮২ । 

১৮৩ । 

১৮৪ । 

১৮৫ । 

১৮৩ । 

খাঁজনা' ধার্ধ্য হইর়শছে, তাহা আর উঠবন্দী থাকিবে ন! 

১৮০ক ধারামতে খাধ্য খাজন। কত কালের অন্ত 

অপরিবর্তিত থাকিবে 

চাঁকরাণ অমী সংরক্ষণ 

বাস্ত জমি 

দেশাচার সংরক্ষণ 

পোড়শ অধ্যায় তামাদি। 

তৃতীয় তফ-সীলে মৌকরদ্দমা, আপীল ও দরখান্ডের 
তামাদি 

তামাদ্দি আইনের কিয়দংশ এঁরূপ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে 

খাটিবে না 

সপ্তদশ অধ্যায-_অতিরিক্ত বিধি | 

বে-আইনীমতে ফসলে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ড 

১৮৬ক | ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকারের জন্য ক্ষতিপুরণ 



[১৮] 
১৮৭।  কর্ম্চারীদ্বার৷ ভূম্যধিকাঁরীর কাঁধ্যকরণের ক্ষমতা 

১৮৮। কোন কোন স্থল ভিন্ন সকল সরিক-ভূম্যধি কাঁরীকে 

একযোগে ব৷ তাহাদের কমন এজেণ্ট দ্বারা কার্ধ্য 
করিতে হইবে 

১৮৮ক | [রহিত হইয়াছে ] 

১৮৯।  কার্য্যগ্রণালী, কর্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিশ জারী 

করণ সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়নের ক্ষমত। 

১৯০1 নিয়মগুলি প্রণয়ন, প্রকাঁশ ও মঞ্জুরকরণের 

কার্য্যপ্রণালী 

১৯১। যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই তথায় ভূমির 
খাজনা ধার্য্যকরণ 

১৯২1 [রহিত হইয়াছে । ] 

১৯৩। গোচারণ স্বত্ব, বনকর স্বত্ব ইত্যাদি 
১৯৪। ভূম্যধিকারীর অবশ্তপালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে 

প্রজা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না 

১৯৫1 বিশেষ আইন সংরক্ষণ 

৭১৯৬।  [ বহিত হইয়াছে । ] 

তফ.ীল সমুহ। 
প্রথম তফ সীল 

দ্বিতীয় তফ.সীল 
তৃতীয় তফ-সীল 

নিয়মাবলী 

ফরমসমুহ 

২২৩ 

২৩ 

২২৩ 

২২৬ 

২৮ 

২২৭ 

২২৭) 

২৩৩ 



শবিভূতিভূষণ মিত্র বি, এল প্রণীত বাঙ্গাল 
আইন পুস্তকসমূহ £-_ 

১ ইউনিয়ন বোর্ডআইন 
অর্থাৎ বগদেশের গ্রাম স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক আইন। অতি সরল 

'্লিংং সাধারণের বোধগমা ভাষায় অনুবাদ, প্রয়োজনীয় টাকা সমেত। 
ৎসঙ্গে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত সংশোধিত সম্পূর্ণ নিয়মাবলী এবং দণ্ড বিধি 
ইন, খেয়াবিষয়ক আইন, তামাদি আইন, পুলিশ আইন প্রভৃতির 

প্রয়োজনীর ধারাগুলি ব্যাখ্যা ও নজীর সমেত গ্রদত হইয়াছে। ১৮৬ 
পৃষ্ঠা, বাঁধাই, মূল্য ১ টাক! 

২। হিন্দু আইস 
এই পুস্তকে দত্তক গ্রহণ, বিবাহ, অভিভাবক ও নাবালক, এজমালী 

সম্পরভি, বিভাগ, দান, উইল, উত্তরাধিকার, স্ত্রীলোকের স্বত্ব, স্ত্রীধন, 
ভরণপোধণ, ধন্খার্থে সম্পত্তি দান--এই ব্ষিয়গুলি বহু উদাহবণ ও 
হাইকোর্টের নজীরমহ লিখিত হইয়াছে। হিন্দু আইন সন্বন্ধে বাঙ্গালা 
ভাষায় ইহাই একমাত্র পুস্তক । বাধাই, মূল্য ১২ টাকা! 

০ মুসলমান আইন 
ইহাতে বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, বিবাহ ও তালাক রেঝিষ্টারী 

আইন, নাবালক ও অভিভাবক, ভরণপোষণ, উইল, যৃত্যুশব্যায় দান, 
হেবা, ওয়াকৃফত হকসফা, উত্তরাধিকার (১** উদ্দাহরণনহ )-_-এই 
বিষয়গুলি সঘন্ধে সুষ্নি ও গিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আইন ও বহুসংখ্যক 
নজীর, এবং ওয়াকৃফ,_ সম্বন্ধে ছুইটী জাইন প্রদত্ত হইয়াছে । বাঁধাই, 
সূলা ১ টাকা। 



৪। ফৌজদারী কায্যবিধিআইন 
১৯২৫ সাল পর্যাস্ত সংশোধিত । ইহাতে নান! শ্রেণীর ফৌজদারী 

আদালতের কথা, সমন, ওয়ারেন্ট, ধর্তব্য ও অধ্তব্য অপরাধ, তল্লাসী 

পরোয়ানা, শীস্তিরক্ষার ও সদাচারের জামিন, পুলিশ তাত্ত, পুলিশের 

নানা প্রকার, ক্ষমতা, কোন্ আদালতে কোন্ অপরাধের বিচার হইবে, 

নালিন, চার্ড, সমন মোকন্দমা, ওয়ারেপ্ট মোকদ্দম, সেসন মোকদামা, 

আপীল, রিভিসন, প্রভৃতি ফৌজদারী আদালতের সর্বপ্রকার কাধ্যপ্রণালী 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বিস্তৃত টাকা ও নজীর সম্বলিত। বাঙ্গালা ভাষায় 

ইহাই একমাত্র পুস্তক । প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা, বাধাই, মূল্য ২০ টাক|। 

«। গড বিধি আইন 
১৯২৫ সাল পর্যন্ত সংশোধিত। এই পুস্তকে সর্বপ্রকার অপরাধের 

বিবরণ, কোন্ কাধ্য অপরাধ নহে, কোন্ ধারায় কি অপবাধ, কো. 

জপরাধের কি দণ্ড, এই বিষয়গুলি বছু উদ্দারণ, বসত টাকা ও ব্যাখ্যা 

এবং হাইকোর্টের সমস্ত প্রয়োজনীয় নজীর সহ লিখিত হইয়াছে। 

গ্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠ, বাঁপাই, মূল্য ২ টাক|। 

৬। সাক্ষ্যবিষয়ক আইন। 
এই ছুর্বোধ্য আইনটা 'বথাসস্তব সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া 

গ্রয়োজনীয় ব্যাখ্য। ও নজীর সহ বুঝান হুইয়াছে। মূল্য ॥* আনা। 

প্রকাশক-_-গ্রীইন্দৃভূষণ মিত্র, 
২৯ নং হৃত্্রীমল লেন, কলিকাতা! । 



নঙ্গীন্র 
ওজান্সত্র শিস্বন্সন্ত আইন । 
(১৯২৮ সালেন্স ৪ আইন ভ্বাক্া সহশোপ্রিভ ) 

বাঙ্গের লেপ্টেনেন্ট-গবরণরের [বর্তমানে গবর্ণরের] শাসনাধীন 
স্থবনসমূহে তূম্যধিকারী ও প্রজাবি্বয়ক কতকগুলি আইন 
সংশোধন ও সংগ্রহকরণার্থ আইন । 

যেহেতু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট-গবর্ণরের [বর্তমানে গবর্ণরের] শাসনাধীন 

স্থানসমূহে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত কতকগুলি আইন সংশোধন ও 
ংগ্রহ করা বিহিত, অতএব নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইল £- 

প্রথম অধ্যায়। 

উপক্রমণিকা। 

৯ এীল্রা। (১) এই আইন বঙ্গীয় প্র্ঞান্বত্ব বিষয়ক আইন 

নামে অভিহিত হইতে পারিবে । 
সংক্ষিপ্ত নাম। 

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীসভাধিষটিত গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি 

গ্রহ্ণপূর্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন 

দিয়া এতপর্থে যে তারিখ ধার্য করেন, সেই 

তারিথ হইতে এই আইন প্রবল হইবে (অতঃপর নেই তারিখই এই 

আইনের প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া কথিত হইবে )। 

আরম্ত। 



২ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১ ধারা 

(৩) এই আইন সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে, কিন্ত নিয়- 
লিখিত স্থানসমূহে প্রযোজ্য হইবে না £-- 

(/০) কলিকাতা সহর, অর্থাৎ কলিকাতা 

মিউনিদিপাঁল আইনের প্রথম তফশীলে যে স্থান কলিকাত! সহর বলিয়া 

বণিত হইয়াছে, সেই স্থানে ; 
(/) (ক) কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ৩ (ক) ধারা মতে 

যেস্থান কলিকাতা সহরের সহিত সংযোজিত হইয়াছে এবং সেই মর্ে 

বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই স্থানে 3 
(খ) কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ৫৪৩ (৩) ধারা অনুসারে 

বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান বা তাহার অংশ কলিকাতা সহরের অস্ততুর্তি 
করা হইয়াছে, সেই স্থানে ; 

(৩০) বঙ্গীয় মিউনিনিপাল আইনের (১৮৮৪ সালের ৩ আইন ) 

বিধানমতে যে স্থান মিউনিসিপালিটিরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই ম্ধে 

স্থানীয় গভর্ণমেন্ট দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত 

চাষের জমি ব্যতিরেকে অন্তান্ত ভূমিসমূহে ;) এবং 

(০) ১৮৭৪ সালের তফসীললিখিত প্রদেশবিষয়ক আইনের 

(50500190 101300005 4০৮ 7874 ) প্রথম তফসীলের তৃতীর খপ্ডে 

উল্লিখিত জিলাসমূহে ; 

কিন্তু এই প্রকরণের (%০) ও (৩/*) দফা মতে কোন বিজ্ঞাপন 

প্রকাশিত করিতে হইলে-_ 

(ক) তা! সেই সেই স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মান্থসারে পূর্বের প্রচারিত 
করিতে হইবে, এবং 

(খ) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এক প্রস্তাব (76501011070) করিয়া 

খ্ররূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশে অনুমোদন করিবেন । 

ব্যাপ্তি 



২-৩ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৩ 

টাকা । এই ধারার (৩) প্রকরণটা সংশোধিত হৃইয়াছে। মিউনিপিপালিটীর 

স্বান সমূহে এই আইন পূর্বেও যেমন প্রচলিত ছিল, এখনও নেইরূপ প্রচলিত 

থাকিবে । তবে কোন মিউনিসিপাঁলিটার স্থান হইতে এই আইনটা রহিত করিতে হইলে 

সেই কথা সেই স্থানে প্রচারিত করিতে হইবে এবং বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভা হইতে 

এক প্রস্তাব পাশ করাইতে হইবে | 

১৯২৮ সালের সংশোধন আইনটী ১৯২৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 

কলিকাতা গেজেটে প্রকাঁশি ত হইয়াছে, এবং এ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে । 

হ প্রা । (১) যেয়ে দেশে এই আইন প্রচলিত হইয়াছে, 

ধেযে আইন রহিত সেই মেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দিষ্ট 

হইবে। আইনগুলি রহিত হইল । 

(২) এই আইন দ্বারা যে সমুদয় আইন রহিত করা হইল, কোন 

আইনে বা দলীলে সেই সকল আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই 
আইনের বা ইহার তথ্বিষয়ক অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ 

করিতে হইবে । 

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সমরে যে সকল স্বত্ব, অধিকার, 

বিষ বা বস্তব প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন 

আইন রহিত হইল বলিয়। সেই স্বত্ব প্রস্ৃতি পুনজ্জীবিত হইবে না । 

শু প্রীল্রা। বিষয় বিবেচনার বা পূর্বাপর কথায় ভাবাস্তর বোঁধ 

না হইলে, এই আইনে-_ 
(১) কৃরি বৎসর (81108100191 7৩2] ) 

বলিতে ১ল! বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা সন বুঝাইবে ) 

অর্থ নির্দেশ । 

কিন্তু যে স্থানে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব সংশোধক আইনের 

প্রারস্তের পূর্বে কৃষিকাঁ্যার্থ অন্য কোনরূপ বৎসর গণন। প্রচলিত 
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ছিল সেই স্থানে এই সংশোধক আইনের প্রারন্তের পর প্রথম ১লা 

বৈশাখ পর্যন্ত সেইরূপ বৎসর গণন। প্রচলিত থাকিবে ) 

(২) কালেক্টর” (001190%)) শর্ষে কোন জিলার কালেররকে) 

কিংবা এই আইনমতে কালেক্টরের কোন কাধ্য করিবার নিমিত্ত 
স্থানীয় গভর্ণমেণট কর্তৃক নিযুক্ত অন্ত কোন কার্য্যকারককে 

বুঝাইবে ? 

(৩) পবম্পূর্ণ খাই-খালাপী বন্ধক (০০7801009 9১০৫০০০৫৪ 

100108826 ) শর্ষে, হাঁওলাতি টাকা বা শশ্ত), বন্ধকের মিয়াদের - 

মধ্যে ভূমি হুইতে উৎপন্ন লভ্যের দ্বারা গ্দসমেত সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ 

হইবে এই সর্তে প্রজা যে জমির দখল হস্তান্তর করে সেইরূপ হস্তাস্তর 
বুঝাইবে ; 

(৪) “মহাঁল” (5908৮) শবে প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার 

কালেক্টর মালগুজারী তৃমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ 
রেজিষ্টার বহি প্ররস্তত করিয়া রাখেন, সেই সেই রেজিষ্টারের কোন 

রেজিষ্টারে একই দফাঁর অন্তর্গত যে ভূমি লেখা যাঁয়। সেই ভূমি 

বুধাইবে। গভর্ণমেপ্ের খাসমহাল, ও কোনও রেছিষ্টারে লেখা হয় নাই 
এপ লাখেরাজ ভূমিও মহাল শব্ষের অস্তভূক্ত হইবে? 

(৫) “যোত” (1)010108) শব্ষে। কোন রাইয়ত বা কোফ? 
রাইবত স্বতন্ত্র প্রজান্বত্বের বিষয়ীভূত যে ভূমিথণ্ড বা তাহার অবিভক্ত 

ংশ ভোগ করেন, তাহা বুঝাইবে ; 

(৬) ভূম্যধিকারী (181)010910) শব্দে যে ব্যক্তির অব্যবহিত 

অধীনে কোন প্রজ্জা ভূমি ভোগ করে, দেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ) 
গবর্ণমেন্টও ইহার অন্তভূক্ত ) 

(৭) খাজনা] সম্বন্ধে “দেওয়া” “দেয়” ও প্রদান” (195, 
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725016, 0292)5700) ইত্যাদি শব্ধ ব্যবহৃত হইলে পঅর্গপণ করা” 

“অর্পণযোগ্য” ও “অর্পণকবণ” ইত্যাদি বুঝাইবে ) 
(৮) “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” (7১21079175106 9960570067) বলিতে 

১৭৯৩ সালে বাঙ্গাঁলাঁয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা বুঝাইবে ঠ 

(৯) পকায়েমী মধ্যত্বত্ব” (0০170817671 09]0816) শর্ষে যে 

মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার হইতে পারে ও যাহা! অবধারিত সময়ের জন্য 

ভোক্তব্য নহে, সেই মধান্বত্ব বুঝাইবে ) 
(১০) পনির্দিটশ (09:0০) শবে স্থানীর গভর্ণমেণ্ট এই আইন 

অনুসারে যে নিয়মাবলী প্রস্ততৃ করেন, সেই নিয়মাবলী দ্বারা নির্দিষ্ট 

বুঝাইবে ) 

(১১) প্ভৃম্বামী” বা “জমিদার” (]1900969) শবে যে ব্যক্তি 

স্তাস (08১) স্বরূপে বা স্বীর উপভোগার্থ কোন মহালের বা মহালের 

ংশের মালিক হন, তাহাকে বুঝাইবে ; 

(১২) “রেজিষ্টারী করা” শব্দে দলীল রেজেষ্টরী করিবার যে আইন 

তৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে রেজিষ্টারী করা বুঝাইবে। 

(১৩) " “খাজনা” (6116) শব্দে, প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন 

তাহার ব্যবহার বা ৰখলনিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে নগদ টাক] 

বা শশ্তরপে যাহা কিছু আইনমতে দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, 

তাহা বুঝাইবে ) 

প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে টাকা খাজনার ন্যায় আদায় করা 
যাইতে পারে, এই আইনের ৫৩ হইতে ৬৮ পর্্যস্ত ধারায় ও ৭২ 

হইতে ৭৫ পর্যস্ত ধারায় ও ১৪ অধ্যায়ে ও তৃতীয় তফসীলে 'খাজনাঃ 

সর্থে সেই টাকাও বুঝাইবে ) 

(১৪) এই আইনের কোন বিধানে “রাজস্ব কর্মচারী” (736৮9086 
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98০৩7) শব্দের উল্লেখ থাকিলে, স্থানীয় গভর্ণমেন্ট উক্ত বিধানমতে 

রাজস্ব-কর্মচারীর কোন কাধ্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে 

নামোলেখে বা পদান্থুদারে নিযুক্ত করেন, উক্ত শর্ষে সেই কর্মচারীকে 

বুঝাইবে ; 

(১৫) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারায় কোন 
চিঙু দিলে, পস্বাক্ষরিত” (9187৫) শবে এ চিহ্ন দেওয়া বুঝাইবে ; 
এই শবে পূর্বোক্ত ব্যক্তির নামের *মোহরাক্কিত”ও বুঝাইবে ; 

(১৬) উত্তরাধিকার” ( 9000995101. ) শর্ষে উইল-বিনা উত্তরাধি- 

কার ও উইলমতে উত্তরাধিকার, উভয় প্রকারই বুঝাইবে ) 
(১৭) “প্রজা” (69091) ) শধ্ডে যে ব্যক্তি অন্ত €োন ব্যক্তির 

অধীনে ভূমিভোগ করে ও তাহাকে সেই ভূমির নিমিত্ত খাজনা দিতে 
দায়ী থাকে কিংবা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, সেই 
বাক্তিকে বুঝাউবে ; 

কিন্তু যে ব্যক্তি “আধি”। পর্থী” বা “ভাগ” নিয়মে ফসলের অংশ 

দিবার চুক্তিক্রমে অন্ত লোকের জমি চাষ করে, সে প্রজা বলিয়া 
গণ্য হইবে না; 

তবে যদি-_(/০) সেরূপ ব্যক্তি সেই ভূমির মালিক কর্তৃক সম্পাদিত 
বা তাহার অন্গকৃলে সম্পাদিত ও তীহাদ্বার! গৃহীত কোঁন দলীলে প্রজা 
বলিয়৷ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়! থাকে, কিংবা (/০) সেই ব্যক্তি গ্রজ। 
বলিয়া কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ধার্য হইয়া থাঁকে বা হয়, 
তাহা হইলে সে প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ) 

(১৮) “মধ্যন্বত্ব” ( 00]7016) শষ) মধ্যস্বত্বাধিকাঁরীর বা অধীন 

মধ্যন্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বুঝাইবে 
(১৯) পগ্রাথ” (৮11889 ) বলিতে__ 
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(ক) বঙ্গদেশের যে সাধারণ ভূমিরাঁজম্বের জরিপ করা 

হইয়াছে সেই জরিপে, অথবা 

(খ) গভর্ণমেন্ট-কৃত যে জরিপ, কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই 
দফার প্রয়োজনার্থ গ্রাম নির্দেশ করিয়াছে বলিয়া! 'কলিকাতা বা 

পূর্বববঙ্গ-ও-আসাম গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বীকৃত হইয়াছে, বা 

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনত্বারা স্বীকৃত হইতে পারে সেই 
জরিপে যে স্থান স্বতন্ত্র ও পৃথক গ্রাম বলিয়া নির্দিই করা, জরিপ করা 

ও লিপিবদ্ধ করা হয় সেই স্থান বুঝাইবে। 

এবং যে স্থলে গভর্ণমেণ্টকর্তৃক অথবা! গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অন্থমারে 

কোনও জরিপ করা হয় নাই, সেই স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অন্থুমোদন 

সহকারে কালের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ-ক্রমে যে স্থান গ্রাম বলিয়া 

ব্ক্ত করেন সেই স্থান বুঝাইবে ) 

কিন্তু এই আইনের ১১ ধারামতে কোন স্থান। বা মহাঁল, বা 

মধ্যন্বত্ব কিংবা তাহার অংশ সম্বন্ধে কোন জরিপ করা হউক এবং 

শ্বত্বেরে লিখন (1769০070. 0£1121)0১ ) প্রস্তুত করা হউক, এরপ মর্ে 

আদেশ করা হইয়া থাঁকিলে, গভর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন 

প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, সেই স্থানে বা মহালে, বা 

মধ্যন্বত্বে কিংবা তাহার অংশে, এ জরিপ ও স্বত্বের লিখনের প্রয্ধোজনার্থ 

১১৫ক ধারাম্ুসারে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমোদন সহকারে যে স্থান 

রাজন্ব-কর্মচারীকর্তক জরিপের ও লিখনের ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশ বা 

«ইউনিট* বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, প্গ্রাম” বলিতে সেই স্থান 
বুঝাইবে । 

টাকা । (১) দফা। “কৃষি বৎদর” বলিতে এখন সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা 

বদর (অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে চৈত্র সংক্রান্তি পধ্যস্ত বৎসর) গণন! প্রচলিত 
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হইবে, সংশোধিত আইনে এই বাবস্থা কর! হইয়াছে; পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার 

কতকাংশে ও চট্টগ্রাম জেলায় অন্যপ্রকার বৎসর প্রচলিত ছিল । 

(৩)দফা। “সম্পূর্ণ খাই-খালামী বন্ধক”_এই শব্দের অর্থ নুতন সংযোজিত 

হইয়াছে । 

(৫)দফা। “যোতি” শব্দের অর্থ পরিবন্ভিত হইয়াছে । পূর্ব বহু নজীরে অবিভক্ত 

অংশকে এবং কোর্ফারাইয়তের ভমীকে যৌত বল! হইত না, কিন্ত সংশোধিত আইনে 

এগুলিকেও যোত বল! যাইবে | 

(১৭)দফা । “প্রজা” শব্দের অর্থ সংশোধন করিবার সময়ে প্রস্তাব হইয়াছিল 

যে, বর্গাদারকে প্রজ1 বলিয়। গণ্য করা হইবে। কিন্তু সমগ্র ব্গদেশে এই ব্যবস্থার 

বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াচ্ছে ; তবে ইহা 

বল! হইয়াছে যে, যদি বর্গাদার তাহার ভূম্যধিকারীকর্তৃক কোন দলিলে প্রজা 

বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, বা দেওযানী আদালত কর্তৃক প্রজীবপে গণ্য হইয়া থাকে, 

তবে তাহাকে প্রজা" বল( যাইবে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
প্রজাদের শ্রেণী। 

৪ প্রীলা। এই আইনাহুসারে নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর প্রজা 

প্রজাদের শ্রেণী ! থাকিবে, যথা £-- 

(১) মধ্যব্বত্বাধিকারী ; অধীন মধ্য্বত্বাধিকারীও ইহার অন্তর্গত ; 

(২) রাইয়ত 3 এবং 

(৩) কোর্ফাঁ রাইয়ত, অর্থাৎ যে প্রজার সাক্ষাৎ্থ ভাবে বা পরম্পরা 

সম্বন্ধে রাইয়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে; 

৯/ 
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এবং নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর রাইয়ত থাঁকিবে, যথা 2 
(ক) মোকররী রাইর়ত ? যাহারা চিরকালের নিমিত্ত অপরি- 

বণ্তিত খাঁজনাঁয় বা চিরকালের নিমিত্ত অপরিবর্তিত হারে খাজন। দিয়া 

ভূমি ভোগ করে তাহাঁরাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত ) 

(খ) দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাঁইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের দখলী 

ভূমিতে দখলীম্বত্ব আঁছে ; এবং 

(গ) দখলীন্বত্শূন্য রাইয়ত, অর্থাৎ যে রাইয়তদের এরূপ 
দখলীস্বত্ব নাই। 

৮ এ্াল্লা। (১) এমধ্যত্বত্বাধিকাঁরী” বলিতে, যে ব্যক্তি খাজনা 

আদায় করিবার ব! প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ 
করাইবার উদ্দেশ্তে ভূম্বামীর বা অন্ত কোন 
মধ্য ্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ভূমিভেগ করিবার 

স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব)ক্তিকে বুঝাইবে, এবং তাহার স্বার্থের 
উত্তরাঁধিকারীগণকে ও বুঝাইবে। 

(২) “রাইরত” শঘ্দে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকন্বারা 

বা চাকর বা মজুরতদ্বারা বা অংশীদারদের সাহাষ্যে ভূমি চাষ করিবার 
নিমিত্ত ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তিকে মুখ্যতঃ 

বুঝাইবে) এবং যে ব্যক্তিরা এরপ স্বত্বগ্রাপ্ত হন তাহাদের স্বার্থের 
উত্তরাধিকারীগণকেও এ শব্দে বুঝাইবে । 

ন্বযাখ্খয1-যদি কোন ভূমির প্রজা উহা! আবান করাইবার স্বত্ব 

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তিনি তাহার উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করিবার 

বা গবাদি চরাইবার নিমিত্ত উহা ব্যবহার করিলেও, তিনি চাঁষ 

করিবার নিমিত্ত উহা! ভোগ করিবার স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ 
বিবেচিত হইবে । 

“মধ্যন্বত্বাধিকারী” ও 

“রাইয়ত” শবের অর্থ। 
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(৩) কোন ব্যক্তি কোন তূম্বামীর ঝ1 মধ্যন্বত্বাধিকাঁরীর অব্যবহিত 
অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাঁকে রাইয়ত বলিয়া জ্ঞান করা 
হইবে না। 

(৪) কেনি প্রজা মধ্যত্বত্বাধিকারী কি রাইয়ত ইহা নির্ণয় করিতে 

হইলে আদালত নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন £__ 

(ক) স্থানীয় প্রথা, এবং 
(খ) যে অভিগ্রায়ে প্রজান্বত্ব প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল। 
(৫) কোন প্রজার ভোগরুত ভূমি নিরমিত মাপের ১** বিঘার 

অধিক হইলে, যাবৎ তথ্বিপরীত প্রমাণিত না তয়, তাবৎ সেই প্রজা! 

মধ্যব্বত্বাধিকারী বলিয় অনুমিত হইবে । 

টাকা । এই ধারার (২) দফায় “বেতনভোগী চাকর” কথার পরিবর্তে 
প্চাকর বা মভ্ভুর” এই কথাগুলি ১৯২৮ সালের সংশোধক আইন দ্বারা বসান 
হইয়াছে । 

তৃতীয় অধ্যায়। 
মধ্যন্বত্বাধিকারীগণ । 

খাজনাবুদ্ধি। 

২৬ প্রান্রা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে মধ্যন্বত্ব ভোগ 

হইয়া! আসিতেছে, কেবলমাত্র নিয়লিখিতরূপ 

চিরস্থায়ী বল্লেপন্তের প্রমাণ পাইলে তাহার খাজনাবৃদ্ধি কর! যাইতে 
সময় হইতে যে মধ্যশ্বত্ব 
ভোগ হইয়া আসিতেছে, পারিবে-_ 

বারা (ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে উহ! ভাগ 
তাহার খাজনাবৃদ্ধি. ও 

হইতে পারিবে 1 করা যাইতেছে তিনি স্থানীয় প্রথা অনুসারে, 

বা যেষে সর্ভের অধীনে এ মধ্যত্বত্ব ভোগ হয় 

তদনুসারে, তাহার খাঁজন বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান আছেন ; অথব। 
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(খ) এ মধ্যম্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ হাঁস 
হওয়া ভিন্ন অন্ত কারণে পূর্বে কম খাঁজনা দিয়া আসিয়াছেন সুতরাং 

এক্ষণে তিনি দাবীরুত বদ্ধিত খাজন! দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং 
ভূমি হইতে এ খাজন! উঠান যাইতে পারে । 

৭ এবা্া। (১) যে স্থলে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজনা 

বৃদ্ধিযোগ্য, সেস্কলে উক্ত খাঁজনা, উভয় পক্ষের 

মধ্যে কোনও চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া, 

নিকটস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ স্থানীষ প্রথানুসারে 

যে হারে খাজন৷ দেন, সেই হার পর্যযস্ত বৃদ্ধি কর! যাইতে পারিবে । 

(২) যে স্থলে স্থানীয় প্রথানুসারে খাজনাঁর কোন হার নাই, 
সেস্থলে উক্তবপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহ। উপযুক্ত ও স্যাষ্য 

মনে করেন, সেই সীমা পর্য্স্ত থাঁজন! বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে । 

(৩) কিরূপ খাজনা উপযুক্ত ও ন্যাধ্য হইবে তাহা বিবেচনা 

করিবার সময়ে, আদালত, মধ্যন্বত্বাধিকারীর মোট ঘত খাজন৷ পাওনা 

হয় তাহা হইতে খাজন। আদায় করিবার খরচা বাদ দিলে যাহা! 

অবশিষ্ট থাকে, তাহার শতকরা দ্শভাঁগের কম লভ্য তাহাকে 

দিবেন না, এবং আদালত নিম্নলিখিত বিষযগুলির প্রতিও দৃষ্টি 
রাখিবেন-_ 

(কী কি অবস্থায মধ্যন্বত্ব স্থষ্ট হইয়াছিল, যথা-_মধ্যস্বত্বের 

অন্তর্গত ভূমি কিংবা তাহার অধিকাংশ, মধ্যন্বত্বাধিকারীর কিংবা 

তাহার পূর্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম আবাদ করা হইয়াছিল 

কিনা, মধ্যস্বত্ব স্থষ্টির সময়ে কোন সেলামী বা পণ দেওযা হইযাছিল 

কিনা, এবং জমি হাঁসিল করাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত কম খাজানায় 
প্রথমতঃ মধ্যন্বত্ব স্থষ্টি করা হইয়াছিল কিনা ; এবং 

মধ্যন্বত্বেব খাজনা 

বৃদ্ধির সীমা! 
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(খ) মধ্যন্বত্বাধিকারী বা তাহার পূর্বাধিকারীগণ কোনরূপ 

উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কিনা । 

(৪) উক্ত মধ্যন্বত্বাধিকারী নিজ মধ্যত্বত্বের অন্তর্গত ভূমির কোন 
ংশ স্বয়ং দখল করিয়া থাকিলে অথবা এঁ ভূমির কোন অংশ 

বিনা খাজনাঁর ব! সামান্ত খাজনায় দিয়া থাকিলে, এ অংশের নিমিত্ত 

উপযুক্ত ও ন্যাধ্য খাজনা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজনার 

মধ্যে ধরিতে হইবে । 

৮ প্রাক । আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, এককালে খাঁজনা 

বৃদ্ধি করিলে প্রজার কষ্ট হইবে, তবে এইরূপ আদেশ 

টি তে করিতে পারিবেন যে, দশ বৎসরের অনধিক 

ক্ষমতা | (আদালত যেরপ নির্ধারিত করিবেন ) সময় 

ব্যাশিয়া নিদ্দেশমত সময়ে সময়ে খাঁজন। ক্রমশঃ 

অল্প অল্প করিয়া বন্ধিত হইবে । 

টীক1। এইধারাটা সংশোধিত হইয।ছে। পূর্বে ৫ বতমরের ভিতর খাজনা 

বৃদ্ধি করিবার বিধান ছিল | নূতন বারাঁয় ৫ বদর স্থলে ১* বৎসর করা হৃইঘাছে ; 

এবং কোন্ কোন্ সময়ে ছিরিপভাবে খাজন! বৃদ্ধি হইবে তৎসম্বপ্ধে আদালতের 

আদেশ দিবার ক্ষমতাঁরও প্রসার কর! হইয়াছে । 

৯ শ্বাল্রা ॥ “কান মধ্য্বত্বাধিকারীর খাজনা আদালত কর্তৃক 

রানার কিংবা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা হইলে, যে তারিখে 
হইলে ১৫ বৎসর যধ্যে  এরপে বৃদ্ধি কর! হইয়াছে, আদালত সেই তারিখের 

রা রি হইতে পর পনের বৎসরের মধ্যে ধ খাজনা আর বুদ্ধি 
করিতে পারিবেন না ; এবং যদি ৮ ধার! অনুসারে 

আদালত খাজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধির আদেশ দিয়া থাকেন, তবে (সেই 
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আদেশের তারিখ হইতেই খাজনার পূর্ণবৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়া 
এই ধারা মতে বিবেচিত হইবে । 

টাকা । এই ধারার “এবং***বিবেচিত হইবে” এই কথাগুলি ১৯২৮ সালে নূতন 
সংযোজিত হইয়াছে । 

মধ্যস্বাত্বের অগ্যান্য অনুষঙ্গ । 
৯০ এ্বাল্রা। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাকারী ও ভুম্যধিকারীর 

কারেশী মধাহত্বাধি-. মধ্যে যে চুক্তি আছে তাহার সর্ভক্রমে যে নিয়ম- 
কারী উচ্ছেদযোগ্য ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ কর! যাইতে পারে, 

্ তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন এইরপ হেতু 

বিনা, উক্ত মধ্যন্বত্বাধিকারীকে তাহার ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিতে 

পারিবেন না) 

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পর চুক্তি করা হইয়া 

থাকিলে, উক্ত চুক্তির সর্ভ এই আইনের বিধানসঙ্গত হওয়া আবশ্তক। 
২২ প্রাল্রা। অন্তান্ত স্থাবর সম্পত্তি ষে প্রকারে ও যে পরিমাণে 

হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা- যাইতে 

পারে, প্রত্যেক কায়েমী মধ্যস্বত্বও এই আইনের 

বিধানাধীনে সেইপ্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তাস্তর 

বা দান করা যাইতে পারিবে । 

২২ প্রশ1 । ০১) (ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম দ্বারা কিংবা পত্বনী 

বা অন্য মধ্যস্বত্বসংক্রান্ত আইনমত সরাসরি নিলাম 

ই ১ ভ্বারা হস্তান্তর না হইযা) কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ 
বিক্রয়। দান বা বন্ধকমূলে হস্তান্তর করিতে 

হইলে, তাহা কেবল রেজিষ্টপী-করা দলীল ত্বারা করা যাইতে পারিবে । 

(২) যে দলীল ত্বারা বিক্রয়, দান বা খাই-খালানী বন্ধকমূলে কোন 

কায়েমী মধ্যন্বত্বের 

হস্ত।স্তর ও উত্তরাধিকার | 
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কায়েমী মধ্স্বত্ব উক্ত মধ্যস্বত্বের একথাত্র ভূম্যধিকাঁরী ভিন্ন অন্টের 
নিকট হস্তান্তর কর। হয় সেই দলীল রেজিষ্টারী করিতে হইলে রেজিষ্টারী 

আইন মতে যে ফী দিতে হয়, তদতিরিক্ত পরওয়ানার ফী স্বরূপ 

নির্দিষ্ট টাকা ও পভূম্যধিকারীর ফী” বলিয়া অভিহিত নিয়লিখিত 

ফী দেওরা না হইলে, রেজিষ্টার তাহ রেজিষ্টারী করিবেন ন। £-- 

(ক) উক্ত মব্য্বত্ব নিঞ্চর না হইলে, মধ্যস্বত্বের বাধিক খাজনার 

উপর শতকর। ছুই টাকা ফী দিতে হইবে; কিন্তু এরূপ ফাঁ এক 

টাকার কম কিংবা একশত টাকার অধিক হইবে না; এবং 

(খ) উক্ত মধ্স্বত্ব নিষ্কর হইলে, ছুই টাকা ফী দিতে 

হইবে) উভয়স্থলেই উক্ত ফী ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইবার নিদ্ধারিত 

খরচা সমেত দিতে হইবে | 

(৩) এরূপ কোন দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে রেজিষ্্রীর 

কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকাঁরীর ফী, উহ! পাঠাইবার নিমিত্ব আবশ্তক 

খরচা, এবং হস্তাত্তর ও রেজিষ্টারীকরণের নোটিশ নির্দিষ্ট ফরমে 

পাঠাইবেন, এবং কালেক্টর, নির্দিষ্ট নিয়মে, এ নোটিশে লিখিত ভূম্যধি- 
কারীকে, বা ঠাহার সাধারণ 'এজেণ্ট (001]001) 861) ) যদি 

কেহ থাকে তাহাকে, এ ফা পাঠাইয়৷ দেওয়াইবেন ও তাহার উপর & 
নোটিশ জারী করাইবেন। 

(8) এই ধারা এবং ১৩ ও ১৫ ধারা অনুসারে দেয় ভূম্যধিকারীর 
ফী বা তাহা পাঠাইবার নিদ্ধীরিত খরচা রেজিন্্রীরকে, বা আদালতে 

অথবা কালেক্টরকে, নির্দিষ্ট প্রকারে দিতে হইবে । 

টাকা। এই ধারার (২) প্রকরণে “উক্ত মধ্যন্বত্বের একমাত্র ভূম্যধিকারী 

(8০19 187101070 ) ভিন্ন অন্যের শিকট” এই কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে । 

"আবগ্ঘকীয় খরচা” স্থলে “নির্ধীরিত খরচা” বসানো হইয়াছে; (৩) প্রকরণে পবা 
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তাহার সাধারণ এজেন্ট যদি কেহ থাকে” এই কথাগুলি নৃতন যোঁগ কর! হইয়াছে। 
(8) প্রকরণটা একেবারে নূতন । ১৩ ধারাতেও এইরূপ পরিবর্তন কর! হইয়াছে । 

৮২০ প্রাল্রা ॥ (১) কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ব উহার নিজ বাকা 

ধাঁতনার ডিক্রীতিয়. খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্ত ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম 

অন্য ডিক্রীগারীক্রমে হইলে, কিংবা খাই-খালাপী বন্ধক ভিন্ন কায়েমী 

কায়েশী মধ্যন্বত্বের. ম্ধ্য্বত্বের অন্য কোন প্রকারের বন্ধক উদ্ধার- 
নি করণের স্বত্ব রহিত (019019১০) করা হইলে, 

আদালত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২১ অর্ডার ৯২ র্লুলমতে নিলাম 

দৃঢ় করিবার পূর্ব কিংবা উদ্ধারকরণের স্বত্ব রহিতকরণার্থ চূড়ান্ত 

ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবার পূর্বে, ক্রেতার কিংবা বন্ধকগ্রহীতার প্রতি 
এই আদেশ করিবেন যে, তিনি ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইবার 
নির্ধারিত খরচা সমেত ১২ ধারার উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর ফী, এবং 

ভূম্যধিকারীর উপর নিলামের কিংবা ফোরক্লোজ করণের নোটিশ 

জারীকরণার্থ আরও যে ফী নির্দিষ্ট আছে তাহা আদালতে দাখিল 

করিবেন । 

(২) নিলাঁম দূ কর! হইলে কিংবা বন্ধক ফোরক্লোজ করণার্থ 
চূড়ান্ত ডিক্রী বা আজ্ঞা করা হইলে, আদালত কাঁলেক্টরের নিকট 

ভূম্যধিকাঁরীর ফী, উহা পাঠাইবার নির্ধারিত খরচ! ও নির্দিষ্ট ফরমে 
নিলামের কিংবা ফোরক্লোজের নোটিশ পাঠাইবেন ; এবং কালেক্টর, 
নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীকে বা তাহার সাধারণ এজেণ্ট কেহ থাকিলে 
তাহাকে, নির্দিষ্ট প্রকারে এ ফী পাঠাইয়। মির ও তাহার উপর 

নোটিশ জারী করাইবেন । নেহি ঢু 

২৪ প্রাল্রা ॥ [ রহিত হইয়াছে । ] (বসুত/ব, 

০৫ এ্রাস্রীকিাধানেরীজ উয্যাটহরও উতদাধিকা .টিিভপটিতরাধি- 
8০০০, 21০ 39170, 104০.984421-0 . 
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কারী ব্যক্তি, কালেক্টরকে নির্ডিষ্ট ফরমে উত্তরাধিকারের নোটিশ দিবেন, 

এবং ভূম্যধিকারীর উপর নোটিশ জারী করাইবাঁর নির্দিষ্ট ফী ও ভূম্যধি- 
কারীর নিকট পাঠাইতে যে খরচা নির্ধারিত আছে সেই খরচা সমেত 

১২ ধারার উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর ফী কালের্টরকে দিবেন ) এবং 
কালেক্টর নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারীর ফী নির্দিষ্ট 

প্রকারে পাঠাইবেন ও তাহার উপর নোটিশজারী করাইবেন । 

কিন্ত যদি উত্তরাধিকারের ৬ মাসের মধ্যে উত্তরাধিকারীর আবেদনে 

ভূম্যধিকারীর সেরেন্তায় নাম খারিজ দাখিল হইয়া গিয়া থাকে, তাহা 
হইলে উত্তরাধিকারীর এই ধারা অনুসারে নোটিশ দিবার প্রয়োজন 
হইবে না। 

টীকা । এই ধারার দ্বিতীয় প্যারাপ্রাফটী নৃতন। ইহা দ্বারা কালেক্টরের 
মীরফৎ নোটিশ ও ফীইত্যাদিনা দিয়া আপোষে জমীদারের সেরেস্তায় নাম খারিজ 
দাখিল করিবার ক্ষমতা দেওয়! হৃইয়াছে । 

২০৬ প্রাল্রা ?1 কোন কারেমী মধ্যন্বত্বের উত্তরাধিকারী যাবৎ 

১৫ ধারার উল্লিখিত কর্তব্য কার্য্যগুলি সম্পাদন 

টি না করিতেছেন, তাবৎ তিনি মধ্যম্বত্বের অধিকারী- 

পর্য্স্ত খাজনা! আদায়ে স্বরূপ তাহার প্রাপ্য খাজনা নালিশ করিয়া! বা 

০ অন্ত কার্ধ্যানুষ্ঠানদ্বার! আদাঁয় করিতে পারিবেন না। 
টীকা । ”ই আইনে ক্রোকের নিয়মাবলী উঠিধা যাওয়াতে 'ক্রোক'শব্দও 

এই ধার। হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 

৬ প্রাক্রা । ১৩, ১৫১ এবং ১৬ ধারায় প্উত্তরাধিকারী” 

“হস্তাত্তরগ্রহীতা পক্রেতী*%। প্ৰন্ধক গ্রহীতা” এবং 

“মধ)প্বত্বের উত্তরাধিকারী” এই সকল ধাক্যে 

তাহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারিগণকেও বুঝাইবে ) কিন্তু যেখানে 

ভূম'ধিকারী ক্বয়ং একমাত্র ভূম্যধিকাঁরী সেখানে তাহাকে বুঝাইবে না: 

অর্থ নির্দেশ । 



১৭-১৮ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন ১৭ 

টাকা । এই ধারাটা ১৯২৮ সালে নূতন যৌগ করা হইয়াছে। সমস্ত বাঁক্য 

দ্বারা তাহাদের স্বার্থের উত্তর।ধিকীরীগণকেও বুঝাইবে, এই কথা ম্পষ্ট করিয়া বলাই 

এই ধারার উদ্দেশ্ঠ 

এ. এ্রাক্রা। ৮৮ ধারার বিধানের নিয়মা- 

৬8৯ ধানে, ১২ হইতে ১৬ক পর্যন্ত ধারাগুলি কোন 

উত্তরাধিকার । কায়েমী মধ্যস্বত্বের কোন অংশের হস্তান্তর ও 

উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও খাটিবে। 

চতুর্থ অধ্যায়। 
মোকররী রাইয়ত। 

২৮৮ প্রণজরী ৮(১) চিরকালের নিমিত্ত মোঁকররী খাজনা বা 

মোকররী হারে খাজনা দিয়া যে রাইয়ত ভূমি ভোগ 
করেন-_ 

(ক) তিনি, কোন কায়েমী মধ্যন্বত্বাধি- 

কারীকে যে সকল নিয়মাধীনে থাঁকিতে হয়, শ্বীর যোতের হস্তান্তর ও 

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সকল বিধানের নিয়মাধীন থাঁকিবেন ) 
খ) তিনি ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে সেই 

চুক্তির মর্ম অনুসারে, এই আইনসঙ্গত যে সর্ভ ভঙ্গ করিলে তিনি 

উচ্ছেদ্যোগ্য হন, তিনি সেই সর্ভভঙ্গ কর! ছাড়া অন্য কোঁন কারণে স্বীয় 

ভূম্যধিকারী কর্তৃক উচ্ছেদ হইবেন না; 
(গ) তিনি ২* ধারায় উল্লিখিত সর্তগুলি পালন করিলে সেই 

গ্রামের *স্থিতিবান প্রজা” বলিয়] গণ্য হইবেন । 

২ 

মোকররী হারে ভূমি 
ভোগের অনুষজ সমূহ | 



১৮ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৮ক ধারা 

(ঘ) তিনি তাহার ষোতের অন্তর্গত ভূমিতে (/০) কোন গাছ 

রোঁপন করিতে, (%*) তাহার ফুল ফল ও অন্যান্য উৎপন্ন ভোগ করিতে, 

(৩০) তাহা কাটিতে, ও (1) তাহার কাঠ ব্যবহার বা হস্তান্তর করিতে 
্বত্ববান হইবেন । 

(২) যোতের জমিতে দখলীন্বত্ব থাকিলেও ২৩ক হইতে ৩৮ পর্য্স্ত 

ধারাগুলির বিধানসমূহ মৌকররী রাইয়তের প্রতি খাঁটিবে না। 
টাকা । এই ধারার অনেক অংশ নৃতন। (গ) ও (ঘ) দফা ও (২) প্রকরণ 

নৃতন 1 পূর্বে নজীর ছিল যে, মৌকররী রাঁইয়তগণ দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের 

বাস্িতিবান রাইয়তের ব্বত্বলাভ করিতে পারে না। এই নজীর এখন রহিত হইল । 

গাছ রোপন, তাহা কাঁটা ইত্যাদি কতকগুলি নৃতন ক্ষমতা মোকররী রাইয়তকে 

দেওয়া হইয়াছে । 
পাক সে 

চতুর্থ-ক অধ্যায় । 
মধ্যন্বত্ব ও যোতের হস্তান্তর এবং ভূম্যধিকারীর 

ফী বিষয়ক বিধান | 

৮৮ এ্রাল্লা । ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য-বিষয়ক আইনের (1707 
1৮106008 4১06 7872) ১৩ ধারার লিখিত 

হ্তান্তরের যে দলে (কোন বিধানসন্ত্বেও, ভূম)ধিকাঁরী যাহাতে কোন 
ভূম্ধিকারী কোন পক্ষ নহেন তাহার উক্তি. পক্ষ নহেন এরূপ কোন হস্তাত্তরের দলীলে যাহা 
বাচাইবার কথা । কিছু লেখা থাকে, তাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে 

এ দলীলের উল্লিখিত মধ্যন্বত্ব বা যোতের চির- 
স্থায়িত্ব, খাজনার টাকার পরিমাণ বা স্থিরতা, ভূমির পরিমাণ বা 

হস্তাত্তরযোগ্যতা বা অন্ত কোন অনুষঙ্গের সাক্ষ্যম্বরূপ গণ্য হইবে না। 



১৮খ-১৮গ ধারা] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ১৯ 

৯৮ এ্রাল্রা। তৃতীয় বা চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে কোন 
মধ্যন্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে ভূম্যধিকারীর ফা 

[ধিকারী কর্তৃক 
রঃ সন্বন্ধ দের হল, তাহা কোন ভূম্যধিকারী কর্তৃক গৃহীত 
বাঁচাইবার কথা। হইলে) উহা 

(ক) এ মধ্য্বত্ব বা যোতের চিরস্থায়িত্ব, খাজনার টাঁকাঁর পরিমাণ 

বা স্থিরতা, ভূমির পরিমাণ বা হস্তাস্তরযোগ্যতা বা অন্ত কোন অনুষগসন্বন্ধে 

হ্বীকারকরণস্বরূপ গণ্য হইবে না ? কিংবা 

(খ) ৮৮ ধারার বিধানান্ুদারে এ মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ- 

করণ স্বন্ধে কিংবা উহার জন্য দেয় খাজনার বণ্টন সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে 
সম্মতিদানত্বরূপ বিবেচিত হইবে না । 

৮-গ প্রাল্া । ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব (সংশোধক ) 

আইনের প্রচলনের সময়ের পূর্বে বা পরে, যে সকল 

ভূম্যধিকারীর ফী বা ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী 
তৃতীয়, চ্ুর্থ বা পঞ্চম অধ্যার অনুপারে কালেন্টরের 

নিকট জমা হয়, এবং ৪৮জ ধারার (১) প্রকরণ অন্সারে যে সমস্ত 

ফী কালেইরের নিকট জমা হয়, তাহা নোটিশজারীর তারিথ হইতে 

৫ বৎসরের মধ্যে ভূম্যধিকারী গ্রহণ বা দাবী না করিলে, গভর্ণমেন্টে 
বাজেয়াপ্ত হইবে ও যে ডিস্ি বোর্ডের এলাকার মধ্যে এইরূপ 

ফী জমা! হয়, সেই ভিস্টক্ট বোর্ডে তাহা প্রদান করা হইবে। 
টীকা । এই ধারাটী সংশোধিত করিয়া তিন বৎসর" স্থলে পাঁচ বৎসর 

ভূম্যধিকারীর ফী 

বাঃজয়াপ্তের কথা । 

করা হইয়াছে, এবং ডিট্রাক্ট বোর্ডকে টাক। দেওয়ার কথাটা নূতন যোগ করিয়া 

দেওয! হইয়াছে। 



২ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৯-২০ ধার! 

পঞ্চম অধ্যায় | 

দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত। 

সাধারণ । 

৯৯৯ প্রাক । (১) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাব্বত্ব (সংশোধক ) 

আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্বে, 
টা ট আইনের বলে কিংবা দেশাচারক্রমে কিংবা অন্ত 

প্রকারে কোন ভূমিতে যে রাইয়তের দখলী- 

স্বত্ব থাকে, সেই আইন প্রচলিত হইলে পরও সেই রাইয়তের উক্ত 

ভূমিতে দ্খলীস্বত্ব থাকিবে । 

(২) ১ ধারার (৩) প্রকরণের (/০) কিংবা (৮০) দ্রফার বিধাঁনানু- 

সারে বিজ্ঞাপনদ্বারা উক্ত দফার উল্লিখিত কোন স্থান বা তাহার 

অংশ এই আইনের এলাকা হইতে বাদ দেওয়া হইলেও, তৎসন্বন্ধে 

অগ্রেই যে স্বত্ব, বাধ্যতা বা দাদ্িত্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উক্তরূপ বাদ 
দেওয়। দ্বারা এ স্বত্ব প্রভৃতির কোনও বিশ্ব হইবে না। 

২০ ঘান্রা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মন্পূর্ণ 

বা আংশিক ভাবে পূর্বে বা পরে, যে ব্যক্তি, 
১২ বৎসর কাল ক্রমান্ধয়ে কোন গ্রামস্থ জধি 

রাইয়ত-স্বরূপ পাঁটাক্রমে বা অন্য কোন প্রকারে ভোগ করিয়া থাকে, 
সে উক্তকাল অতীত হইবার পর এ গ্রামের পস্থিতিবান রাইয়ত” 

বলিয়া গণ্য হইবে । 

(১ক) উক্ত দ্বাদশ বৎসর কাঁল আরন্ত হইবার পরে কোন গ্রাম 
জরিপরুত এবং লিপিবদ্ধ হইলেও) বা গ্রাম” বলিয়া অভিহিত হইলেও, 

পস্থিতিবান” শব্দের অর্থ। 



২* ধার] ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন | ২১ 

এই ধারার কার্ধ্যপক্ষে কোন ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ১২ বতদর কাল ধরিয়। 

সেই গ্রামে ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

(২) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমি- 
বিশেষ “ভাগ করিয়া থাকিলেও, এই ধারার কার্যযপক্ষে এ ব্যক্তি এ 

গ্রামস্থ জমি ক্রমান্বয়ে ভোগ করিয়াছে বলিয়। বিবেচিত হইবে। 

(৩) কোন ব্যক্তি রাইয়ত-স্বরপে কোঁন ভূমি ভোগ করিয়! 
থাকিলে, তাহার উত্তরাধিকারীও এই ধারার কা্ধ/পক্ষে সেই ভূমি 

রাইয়তশ্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

(৪) ছুই বা ততোধিক অংশীদার, রাইরতী যোতম্বরপ কোন 

ভূমি ভোগ করিলে, এই ধারার কাধ্যপক্ষে এরূপ প্রত্যেক অংশীদার 

রাইয়তন্বরূপ এ জমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত তইবে। 

(৫) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রাইয়তস্বরূপ তৃমি 

ভোগ করে, ততকাঁল ও তাঁহার পর এক বৎসর পর্যস্ত সে সেই 

গ্রামের স্থিতিবান রাইয়ত থাকিবে । 

(৬) যদি কোন রাইর়ত ৮৭ ধারা মতে পুনরায় জমির দখল পায়, 

তবে দে এক বতসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও শ্টিতিবান 

রাইয়ত রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে | 

(৭) যদ্দি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত 

হয় যে, কোন ব্যক্তি রাইয়ত-ন্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ 

তদ্ধিপরীত কথ! প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার 

কায্যপক্ষে এ ব্যক্তির ও তাহার উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর মধ্যে ইহাই 

অনুমান হইবে যে, দে এ ভূমি বা উহার কোন অংশ ক্রমান্বয়ে 

১২ বৎসর কাল রাইয়ত-ম্বরূপ ভোগ করিয়াছে । 
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২ প্রাা। (১) যে ব্যক্তি ২* ধারার অর্থমত কোন গ্রামের 

স্িতিবান রাইয়ত হয়, সে ব্যক্তি উক্ত গ্রামের 

উই রে রাইয়ত-স্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই 
সকল ভূমিতে দখলীস্বত্ব পাইবে । 

(২) যে ব্যক্তি ২* ধারার অর্থমত কোন গ্রামের স্বিতিবান 

রাইয়ত হইয়! ১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ হইতে এই আইনের আরম্ত- 
কাল পর্য্ত যে-কোনও সময়ে, রাইয়তন্বরূপে গ্রামের অন্তর্গত ভূমি 
ভোগ দখল করে, সে তাৎকালিক আইনান্ুুদারে সেই ভূমিতে দখলাস্বত্ব 

পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেঃ কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার 

পূর্বে কোন আদালত যে ডিক্রী বা হুকুম দিয়াছেন এই গ্রকরণের 

কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। 

২২ শ্রান্া। (১) কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোতের উপরিস্থ 

মালিক যদি ভূম্বামী বা কায়েমী মধ্/স্বত্বাধিকারী হয়, এবং সেই 

যোতে ভূম্যধিকারীর ও রাইফতেয় যে সমুদয় স্বত্ব 

হা টা থাঁকে তাহা হস্তান্তর বা উত্তগাধিকীরক্রমে বা 

ফল। অন্য কোন প্রকারে একই ব্ক্তিতে মিলিত হয়। 

তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি তদ্বীরা এ ভূমি রাইয়ত 

স্বরূপ "খল করিবার স্বত্ব পাইবেন না, তবে অবস্থানুারে ভূগ্বামী 

বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী-রূপে উহা ভোগ করিবেন। কিন্তু এই 

গ্রকরণের কোন কথায় কোন তৃতীয় ব্যক্তির শ্বত্বের কোন হানি 

হইবে ন]। 
(২) ভূমিতে যে ব্যক্তির তুম্বামীন্বরূপে অথবা কায়েমী মধ্য্বত্বাধি- 

কারীরূপে এজমালী স্বার্থ থাকে বা উদ্ভৃত হয়, তিনি হস্তান্তর ব] 

উত্তরাধিকারক্রমে বা অন্ত যে-কোন প্রকারে উক্ত ভূমির অন্তর্গত 
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দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোত বা তাহার কোঁন অংশ এবং তৎদহ 
দখলাস্বত্ব অঞ্জন করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন বাঁধা নাই। 

কিন্তু কোন দরিক ভূম্যধিকারী খাজনার ডিক্রীজারীর নিলামে বা 

এই আইনমতে সার্টিফিকেট জারীরুমে কোন প্রজার যোত ক্রয় 

করিলে, তিনি উক্ত যোতের অন্তর্গত ভূমি রাইয়তরূপে ভোগ করিতে 

পারিবেন না, ঠিনি উহা অবস্থানথদারে তৃম্বামী অথবা মধ্যস্বত্বাবি- 
কাখীরূপে দখল করিতে পারিবেন ) এবং উক্ত ভূমি ব্যবহারের জন্য 

তাহার অংশীদারগণকে সঙ্গত ও ন্তাষ/ অর্থ দিবেন। হস্তান্তরের 

সময়ে রাইয়ত কর্তৃক অন্ত সরিক তৃম্যধিকারীগণকে যে খাজনা 

দেয় হয় তাহাই সঙ্গত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়! বিবেচিত হইবে, 

যতক্ষণ না দখলা ্বত্ববিশিষ্ট প্রজ্জার খাজনার বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধে এই 
আইনের বিধিমতে অন্যরূপ নিয়ম স্থিবীকৃত হইতেছে। 

(৩) কোন ব্যক্তি অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা খাঁজনার 

ইজারাদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে, তিনি এরপ ভোগ 
করিবার কালে নিঞ্জ মধ্যস্বাত্বে অথবা ইজারার অন্তর্গত কোন ভূমিতে 
রাইরত স্বরূপ দখল করিবার কোন স্বত্ব পাইবেন না। 

নব্যাহখন্া। যদি কোন ব্যক্তি রাইয়তন্বরূপ কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট 

যে'তের ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান হন, তাহা হইলে তিনি পরে 

অস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা খাজনার ইজারাদাররূপে উক্ত ভূমি ভোগ 
করিলেও উক্ত স্বত্ব লুপ্ত হইবে না। 

টীক1। এই ধারার (২) প্রকরণটা সংশোধিত হইয়া নৃতনভাবে লিখিত 

হইযণছে, এবং অন্যান্য প্রশ্রণে ভাষার কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে । পুরাতন 

ধারার (২) প্রকরণে এই দোষ ছিলযে কোন অংশী ভূমাধিকাঁরী কৌন দখলী- 

হ্ত্ববিশিষ্ট যোত ক্রয় করিলে তাহাতে ত্বাহার যে কি হ্বত্ব জন্মিবে তাহা নিদ্দি্ট 
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করিয়া লিখিত ছিল না) কিন্তু এই সংশোধিত ধারা অনুসারে উক্ত অংশী 

দ্খলীম্বত্বপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । তবে এই উপবিধি করা 

হইযাঁছে যে, বাকী খাজনার নিলামে বা সার্টিফিকেট অনুসারে এ প্রকার যোত প্রাপ্ত 
হইলে তাহাতে উক্ত স্বত্ব হইবে না বা তিনি রাঁইয়তবপে দখল করিতে পারিবেন না; 

এবং তিনি তাহার অন্য অংশীদ|রগণকে খাজন।ঝপে কিছু না দিয়া, নিজে জমি ভোগ- 

দখল করিতেছেন বলিয়া! ভাহ।দের প্রাপ্য অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবেন 1 

দখলীম্বত্বের অনুখঙ | 

২১৩ পাল্লা । কোঁন ভূমিতে কোন রাইয়তের দখলীন্বত্ব থাকিলে, 

যাগতে ভূমির মূল্যের বিশেষরূপ হানি না হয় 

কিংবা ভূমি প্রজান্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের মনুপযোগী 

না হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি যে কোন 

প্রকারে ভূমি ব/বহার করিতে পারেন । 

২২৩ব্ এ্রা্রী। ২৩ ধারাও বিধানের অধীনে কোন রাইতের 

কোন ভূমিসম্বন্ধে দখলীস্বত্ব থাকিলে তিনি তাহার 

ভূমির উপর (১) কোন বৃক্ষ রোপন করিতে 

(২) তাহার ফুল, ফল ও অন্ত উৎপন্ন ভোগ 

করিতে, (৩) বুক্ষ কাটিতে। এবং /॥) তাহার কাঠ ব্যবহার বা হস্তাত্তরিত 

করিতে স্বত্ববান হইবেন । 
টাকা । এই ধার।টা নৃতন সংযোজিত হইয়াছে, এবং গাছকাটা! সম্বপ্ধে দগলী- 

বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে সম্পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে । পূর্বের ২৩ ধারায় উক্ত রাইয়তকে 

গাছ কাটিতে স্পষ্টরূপে নিষেধ করা ছিল । 

রাইয়তের খাঁজনা ২৪ শ্রাল্রী। দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত 

দিবার দায়! স্বীয় যোতের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যাষ্য হারে 

খাজনা দিবেন । 

ভূমির ব্যবহার বিষযে 
রাইয়তদের ব্বত্ব। 

দখলিত্তববিশিষ্ট 
রাইয়তের বৃষ্ষে স্বত্ব । 
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২ প্রাল্রী। নিম্নলিখিত কারণে উচ্ছেদের ভিক্রীজারীক্রমে 
ভিন্ন অন্ত কোনমতে ভূম্যধিকারী কোন দখলী- 

বিশেষ হেতু বিনা স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে তাহার যোত হইতে উচ্ছেদ 
উচ্ছেদ হইতে পারিবে 
রা করিতে পারিবেন না-_ 

(ক) রাইয়ত তাহার যোৌতের অন্তর্গত 

ভূমি এরপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহা প্রজাব্বত্বসংক্রান্ত কার্যের 

পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে ; কিংবা 

(খ) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ কোন নিরম ভঙ্গ 

করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ হইলে তীয় ভূম্যধিকারীর সহিত তাহার যে চুক্তি 
আছে তাহার সর্তান্থুপারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে । 

২৬ প্রাল্রা॥। কোন রাইয়ত তাহার দখলীন্বত্ব সম্বন্ধে উইল 
না করিয়া মৃত হইলে, অন্যান্ত স্থাবর সম্পত্তির 

রাইয়তের মৃত্যুতে ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার হইবে ; ( তবে বিপরীত 
দখলীশত্বের উত্তরাধি- | 
কার। ভাবের দেশাচার থাকিলে তাহা প্রযোজ্য 

হইবে) কিন্তু যেস্থলে উত্তরাধিকার আইনমতে 
তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে অর্শায় সেস্থলে তাহার দখলীন্বত্ব বিলুপ্ত 

হইবে। 

২৬ প্রাক্রা। ১৯২৯ সালের ১লা এপ্রিলের পর দখলীদ্বত্ব- 
বিশিষ্ট রাইয়তের যোতের কিংবা তাহার অংশের 

ও তন্নিহিত দ্রখলীম্বত্বের হস্তাস্তরে ২৬ হৃহীতে 

২৬ পর্য্স্ত ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে । 

টাকা । এই ধারা হইতে ২৬ এ ধার! পর্য)স্ত নৃতন যোগ কর' হইয়াছে। এই 
ধারাগুলিতে দখলীম্বত্ববিশিষ্ট ষোত হস্তাভ্তরযোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

২৬ খহইতে ২৬ ঞ 

পর্যন্ত ধারার প্রয়োগ। 



২৬ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন [ ২৬খ-২৬গ ধারা 

২৬ শ্রার্রা। অন্যান্ত স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে 

দখলীহ্ত্ববিশিষ্ট প্রজার পরিমাণে হস্তান্তর করা যার, দখলান্বত্ব'বশিঃ 

যৌত দখলীগ্ত্ব সমেত বাইতের যোত কিংবা তাহার অংশ, এবং 

504 তান্নহিত দখলীস্বত্ব, এই আহনের বিধানের 

অধীনে সেইরূপ হস্তান্তর করিতে পারা যাইবে । 

২৬গগ শ্বাজা1 (১) উইল দ্বারা বা ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম দ্বারা 

বা ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় রাজকীর প্রাপ্য আদায় 

কি প্রকারে হস্ত বিষয়ক আইন (1১10110 10217791705 1১০০১৮৭1 
হইবে ; ভূম/ধিকারীকে 
নোটিশ। 400) অনুনারে সার্টিফিকেট দ্বারা ঠস্তাপ্তর 

ব্যতিরেকে, প্রত্যেক হস্তাস্তরই রেজ্িস্্রীকৃত দলীল 

দ্বার! সম্পাদিত করিতে হইবে । 

(২) হস্তান্তরের দলীলে প্রত্যেক যোতের কিংবা তাহার অংশের 

বিক্রয়ের পণ, অথবা পন না থাকিলে তাহার মুল্য। পৃথ কঙাবে লেখ। ন। 

থাকিলে এবং তাহার সহিত নিয্ললিখিত বিষরগুলি সম্বলিত না থাকিলে, 

কোন রেজিদ্্রীর তাহা রেজিগ্ারী করিবেন না-- 

(ক) হস্তান্তর পর বিশদ বিবরণযুক্ত নিদিষ্ট ফরমে নোটিশ, 
(খ) ভূম্যবিকারী বা তাহার সাধারণ এজেণ্টের (যদি কেহ থাকে) 

উপর সেই নে,$শ জ।রি করিবার জন্ত নিদ্ধারিত পর ওয়ানা ফা, 

(গ) ২৬ ঘ ধারায় নিদ্ধীরিত টাকার ফী ( অতঃপর যাহা 

ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী” (18100101905 08109151-099 ) বলিদ়া 

অভিহিত হইয়াছে )) এবং 

(ঘ) ভূম্যধিকারী কিংবা তাহার সাধারণ এজেণ্টে্ নিকট (যদি 
কেহ থাকে ) ভূম)ধিকারীর হস্তাস্তর-ফী পাঠাইবার জন্ত নির্দিষ্ট থরচা। 

(৩) এইরূপ দ্লীলের রেজিষ্টারী কাঁ্য সম্পূর্ণ হইলে) রেলিক্ার 



২৬গ ধারা ] বঙ্গীর প্রজা স্বত্ব বিষয়ক আইন ২? 

ফালেইরের নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী, তাহা পাঠাইবাঁর খরচ! 
এখং নিপিষ্ট ফবমে হস্তান্তরেপ নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন; এবং 

নির্দিষ্ট প্রাণে কালেক্টর নোটিশে উল্লিখিত ভৃব)বিকারী অথবা তাহার 
সাধাণণ এজেন্টেখ যদি কেহ থাকে ) নিকট তুম্তধিকারীর হস্তাত্তর- 
ফী পাঠ।ইঘা দেওখাইবেন ও তাহার উপর নোটিশ জারী করাইবেন | 

পিল্ত যে স্থালেকোন সাধাবণ এজেন্ট না থাকে) সে স্থলে কোন 
সরিঞ ভূম)বধিকাধী কালেকউবের নিকট দরখাস্ত করিযা, ও ভূমি 
খোঁজষ্টাথী বিষণ অনহনেধ ৪ ধারামঠে কালেক্টৰ কর্তৃক সংরক্ষিত 
মধ)বন্তী বেজিষ্টাবের (11)011790180516819097) নকল অথবা এই 

অইনেপ দশম অর্পগাধমতে চুড স্তভাবে প্রকাশিত শ্বত্বের লিখনের 
(10010 9:11৫18৮,) উদ্ধত অশবিশেণ অথবা দবখাস্তকাবীব অংশ ও 

স্বত্বপ্রণাশক অন্য বেন দলীল দাখিল করিয়া, নিজ অংশের 

অন্ুপ।তে ভূন্যধি কারীব হস্তান্তর-ফীণ অংশ লইতে পারিবেন। 
আবও যখন ৫কান একনাপ্রভূবধিচাবী কোন ঘোত বা তাহার 

অংশ ক্র কবেন তখন ভূম।ধি চাবীব হস্তান্ত?-ফী জমা দিবার এবং কোন 

নোটিশ জাবী করিবার প্ররোজন নাই । এবং যখন কোন সবিক- 

ভূথ)ধিপাপী কোন যোত বা তাহার কোন অংশ ক্রয কবেন এবং 

হস্তান্তরের দ্লীলে যদি তাহার স্বীয় অংশের পরিমাণ উল্লিখিত থাকে, 

তবে তিনি বক্রী সরিকদের অংশেপ ম্ায হারাহারিভাবে ভূম।ধিকারীর 
হস্তান্তর-ফী জমা দিতে পারিবেন । 

1৪. উইলদ্বারা হস্তাস্তব হইলে, প্রোবেট ব| লেটার” অফ. 
এডমিনিঙ্গেশন দিবার পূর্বে আদালত সেই দরখাস্তকারীকে উইলের 

বিশদ বিবরণসন্বলিত নিদিষ্ট ফরমে নোটিশ দাখিল করিতে এবং 

নিষ্ধারিত পবওয়ানা ফী । তলবানা) ও ২৬ঘ ধারায় নির্ধারিত 



২৮ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ২৬ঘ ধারা 

ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী, এবং তাহা ভূম্যধিকাঁরী বা তাহার সাধারণ 

এজেণ্টের (যদ্দি কেহ থাকে ) নিকট পাঠাইবার জন্য নির্দিষ্ট খরচ। 
জম৷ দিতে, আদেশ করিবেন | 

(৫) প্রোবেট বা লেটাসঁ অফ. এডমিনিষ্ট্রেশন দেওয়া হইলে, 

আদালত কালেক্টরের নিকট ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী, তাহা পাঠাইবার 
নিমিত্ত নির্দিষ্ট খরচা ও নির্দিঈ ফরমে নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন 

এবং কালেক্টর নোটিশে উল্লিখিত ভূম্যধিকারী অথবা তাহার সাধারণ 

এজেণ্টের (যদি কেহ থাকে ) নিকট উক্ত ফী পাঠাইয়া দেওয়াইবেন 

ও তাহার উপর নোটিশ জারী করাইবেন | 

(৬) হস্তান্তরের তারিখে যোতের বাঁকী খাজন] বাবদ কিংবা এ 

যোতের বা তাহার কোন অংশের বন্ধক বাবদ যদি কিছু টাকা 

দেয় থাকে এবং খরিদৰার যদি তাহা পণ বা পণের অংশ স্বরূপ 

পরিশোধ করে বা করিতে সন্মত থাকে, তবে হস্তান্তরের দলীলেও 

তাহা লিখিত থাকিবে ; এবং দলীলে লিখিত উক্ত টাকা, স্থলবিশেষে 

যেরূপ হত, ২৬ঘ কিংবা ২৬চ ধারার অভিপ্রায়মত পণের টাকা বা 

তাহার অংশস্বরূপ গণ্য হইবে । 

(৭) ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী এবং তাহা পাঠাইবার খরচা 

(যাহা এই বারা ব। ২৬ উ ধার। অনুসারে দের) রেজিই্রারের কিংবা 
আদালতের নিকট নিষ্দিষ্ট প্রকারে দিতে হইবে। 

২৬-ঘ্ব এ্ৰাল্রা । (ক) যে যোতের খাজন৷ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক- 

ভাবে ফসলে দেওয়া হয়, এরূপ যোত বা তাহার 

ভুম্যধিকারীর অংশ বিক্রয় স্থলে ভূম/ধিকারীর হস্তাস্তর-ফী 

টি বা নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত 

পণের টাকার শতকরা ২০ টাক! হিসাবে হইবে । 



২৬ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজা ম্বত্ব বিষয়ক আইন ২৯ 

(খ) যে যৌতের খাজনা নগদ টাকায় দেওয়া হয়, এরূপ যোত বা 

তাহার অংশ বিক্রয় স্থলে এ নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত 

পণের টাকার শতকরা ২০২ টাকা হইবে অথবা যে যোত বা অংশ 

হস্তাত্তরিত হইয়াছে তাহার বাধিক খাজনাঁর ৫ গুণ হইবে, এই ছুইএর 

মধ্যে যাহা অধিকতর হয় ; 

(গ) যোত বা তাহার কোন অংশ বিনিময়দ্বারা তস্তান্তরিত হইলে, 

উক্ত নজরের পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত মুল্যের টাকার 
শতকরা ৫২ টাকা, কিংবা যে যোত বা তাহার অংশ হস্তাস্তরিত হইয়াছে 

তাহার বাধিক খানার সওয়া গুণ, ইহাদের মধ্যে যেট। বেশী হয়, 

তাহা প্রত্যেক পক্ষকর্তৃক দেয় হইবে ; 

( ঘ) যোতবা তাহার কোন অংশ দান দ্বারা হস্তাস্তরিত করা 

হইলে এ ফীর পরিমাণ হস্তান্তরের দলীলে লিখিত মুল্যের টাকার 
শতকর! ২০২ টাক। হইবে; অথবা যে যোত বা অংশ হস্তাস্তরিত হইয়াছে 

তাহার অংশের বাধিক খাজনার ৫ গুণ হইবে, এই ছুইয়ের মধ্যে যাহা 

অধিকতর হয় ; 

(উ) যোত বা তাহার অংশ উইলদ্বারা হস্তাস্তরিত হইলে, প্রোবেট 

ৰা লেটাস” অফ এডমিনিষ্টেশন লইতে গেলে ষ্টাম্প-কর ধারের জন্ত 

আদালত যে মূল্য নিদ্ধীরিত করেন তাহার শতকরা ১০২ টাকা, অথবা 

হস্তাস্তরিত যোত বা তাহার অংশের বাধিক খাজনার আড়াই গু, এই 

দুইয়ের মধ্যে যাহা! বেশী হয় তাহা ভূম্যধিকারীকে নজর দিতে হইবে । 
কিন্তু, বিশেষ বিধি এই যে, যখন কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের 

যৌতের কোন অংশমাত্র তস্তাস্তরিত হয়, তখন এই ধারা কিংবা ২৬ ধারা 

অনুসারে ভূম্যধিকারীর নজর নিরূপণ করিবার জন্য) হস্তাস্তরিত অংশের 

পরিমাণ সমগ্র যোতের পরিমাণের যত ভাগ হয়, হস্তান্তরিত অংশের 



৩৪ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ২৬৬ ধারা 

থাজনাও সমগ্র যোতের খাজনার পরিমাণের তত ভাগ হইবে বলিয়া 

ধরিতে হইবে ) 

আরও বিশেষ বিধি এই যে, নিয়লিখিত স্থলে ভূম)ধি কারীর হপ্তাস্তর 
ফী দিতে হইবে না 

(/*) স্বামীকে বা জ্ীকে বা তিন পুরুষের আত্মীঘদের মধ্যে 

কাহাকে উইল বা দানবা হেবা দ্বারা হস্তান্তর করা হইলে) 

(%* ) মুলমাঁন ত্ণইনের বিধানমতে, কোন ওরাকৃফে যদি তাহার 

অন্তান্ত উদ্দেশ্তের মধ্যে দাঁতাঁর নিজের বা তাহার স্বামীর বা জীর 

বা তিনপুরুষের আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও ভরণপোধণের ব্যবস্থ। থাকে ) 

(৬০) কোন ব্ক্তিবিশেষের আর্থিক লাভের কোন ব্যবস্থা না 

রাখিয়া ধন্মীর্থে বা লোকহিতার্থে দান করা হইলে। 

কিন্তু কোন ওয়াকৃফে স্বরং দাতা বা তীহার স্বামী বাজী বা 

তাহার তিনপুরুষের আত্মীরগণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির ভরণপপাঁষ- 

গের ব্যবস্থা থাকিলে, এই ধারার বিহিত ভূম্যধিকারীর ফী দিতে হইবে । 

বরযাঙখ্যা 170১) তেব! অর্থে কোন অর্থের বিনিমরে হেবা- 

বিল-এওগাজ. বুঝাইবে ন। | 

ববযাহখ্যা ।-$২) এই ধারার কার্য্যপক্ষে আত্মীয় অর্থে হিন্দু 
আইন অন্ুপাধে দত্তক পুত্রকেও বুঝাইবে | 

২৬ প্রাক্রা। (১) বাকী খাজনার ডিক্রী বা সার্টিফিকেট 

ডিক্রীজারী অথবা ব্যতীত অন্ত ডিক্রীজারীক্রমে, বা রাকাত 

সাটিফিকেট ক্রমে প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইন অনুসারে স.টি- 
নিলাম, বা বন্ধক . 
ফোর'ক্লাজ হইলে ফিকেটক্রমে, যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইধতের 
কাধ্যপ্রণালী। যোত কিংবা তাহার কোন অংশ নিলাম হয়) 

এবং ক্রেতা বা ডিক্রীদার একমাত্র ভূম)ধিকারী না হন, তাহ। হইলে 
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আদালত কিংবা রাজন্ব কর্মচারী, নিলাম দৃঢ় করিবার পূর্বে নির্দিষ্ট 
ফরমে হস্তাস্তরের বিশদ বিবরণসম্বপিত নোটিশ দাখিল করিতে ও পণের 
টাকার সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণ পরওয়ানা-ফী, এবং ক্রয়মূল্যের শতকরা 
২৯২ টাঁকা হিনাবে কিংবা বিক্রীত যোত বা তদীয় অংশের বাক 
খাজনার ৫ গুণ হিসাবে (যেটা বেশী হয়) ভূয্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী 
এবং তাহা ভূম)ধিকারীকে পাঠাইবার নির্দিষ্ট খরচা জমা দিতে 
ক্রেতাকে আদেশ করিবেন । 

কিন্তু কোন সরিক-ভূম্যধিকারী ক্রয় করিলে, তিনি পরোয়ান। 

ফীর উপর অন্তান্য বাঁকী সরিকদের অংশের অনুপাতে ভূম্যধিকারীর 

ফী ও তাহা পাঠাইবার খরচাঁও আমানত করিবেন। 
(২) যখন কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোতের বা ততদীয় 

অংশের বন্ধক ফোরক্লোজ হয়, এবং ডিক্রীদার স্বয়ং একমাত্র তুন্যধিকারী 
না হন, তখন ফোরক্লোজের ডিক্রী বা হুকুম চূড়ান্ত করিবার পূর্বে, 

আদালত ভূম্যধিকারীকে বা তাহার সাধারণ এজেণ্টকে (যদি কেহ 

থাকেন) নোটিশ দিয়া উক্ত যোতের বাজারদর নিরূপণ করিবেন, 

এবং বন্ধকগ্রহীতাকে নির্দ্ট ফরমে হস্তান্তরের বিশদ বিবরণসম্থলিত 

নোটিশ দাখিল করিতে এবং নির্দিষ্ট পরওয়ানা-ফী ( তলবানা ) এবং 

উক্ত বাঁজারদরের শতকর] ২২ টাক] হারে হিসাব 'করিয়। ভূম্যধিকারীর 

হস্তান্তর-ফী ও তাহা ভূম্যধিকারীকে পাঠাইবার নির্দিষ্ট খরচা, জম! 

দিতে আদেশ করিবেন । 

(৩) আদালত বা রাজন্ব কর্মচারী (১) প্রকরণমতে যে আদেশ 
করেন, সেই আদেশে নিদ্ধীরিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা উত্ত আদেশ 

পালন না করিলে, উক্ত আদালত বা রাজন্ব কর্মচারী পণের টাক] 

জব্দ করিবার ও উক্ত যোত বা! তদীয় অংশের পুনরায় নিলাম হইবার 
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আদেশ দিতে পারিবেন । কোন বন্ধকগ্রহীতা (২) প্রকরণমতে আদেশের 

নিদ্ধীরিত সময়ের মধ্যে সেই আদেশমত কার্ধ্য না করিলে, আদালত 

ফোরক্লোজের মোকন্দমা ডিস্মিসের আদেশ দিতে পারিবেন । 
(৪) নিলাম দৃঢ় করা হইয়া গেলে কিংবা বন্ধক-ফোরক্লোজের 

ভিক্রী বা হুকুম চুড়ান্ত হইয়া গেলে, আদালত কালেক্টরের নিকট 
ভূম্যধিকারীর হস্তাত্তর-ফী ও তাহা পাঠাইবার নির্দিষ্ট খরচা এবং নির্দিষ্ট 

ফরমে নিলামের কিংবা ফোরক্লোজের নোটিশ পাঠাইয়া দিবেন, এবং 

কালের নোটিশে উল্লিখিত ভূম্যধিকারীর কিংবা তাহার সাধারণ 
এজেন্টের (যদি কেহ থাকেন ) নিকট নিদিষ্ট প্রকারে উক্ত ফী পাঠাইয়। 

দেওয়াইবেন ও তাহার উপর নোটাশ জারী করাইবেন। 

কিন্তু কোন সাধারণ এজেন্ট না থাকিলে, কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, 
কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া ও ভূমি রেজেষ্টারী বিষয়ক 
আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টর কর্তৃক সংরক্ষিত মধ্যবর্তী রেজিষ্টারের 
(1706111)601205 1681961) নঞ্ল অথব। এই আইনের দশম অধ্যাঁয়- 

মতে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের (750010 9170১ ) 
উদ্ধত অংশবিশেষ, মথবা দরখাস্তকারীর অংশ ও ন্বত্বগ্রকাশক অন্ত 

কোন দলীল দাখিল করিয়া, নিজ অংশের অনুপাঁতে ভূম্যধিকারীর 

হস্তাস্তর ফী-র অংশ লইতে পারিবেন । 

২৬ প্রা্্রা। (১) (ক) ক্রয় ভিন্ন অগ্ঘ প্রকারে যোতে যাহার 

বর্তমান স্বার্থ অর্জিত হইয়াছে এরূপ সরিকের 

অব্যবহিত উপরিদ্ব নিকট হস্তাত্তর। (খ) যোতের বাকী খাজনা, ব৷ 
হসাঘকারীর ক্রয়ের. খাজনা স্ভা় যাহা আদায় করা হয় এরূপ 

পাওনার ডিক্রীর জারীক্রমে অথবা রাজকীয় 

প্রাপ্য আদীয় বিষয়ক আইন অনুসারে সাঁটিফিকেট-ক্রমে নিলাম, 
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(গ) বিনিময় ক্রনে হস্তান্তর, কিংবা 

(ঘ) ২৬ঘ ধারার দ্বিতীয় বিশেষবিধিতে লিখিত হস্তান্তর, 

এই উপরোক্ত চারি দফার লিখিত হস্তান্তর ব্যতীত অন্তান্ত হস্তাস্তরে। 
যোতের কিংবা হস্তাত্তরিত অংশের অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধি কারী, 

তাহার উপর ২৬-গ ধারা ও ২৬ ধারা অনুপারে নোটিশ জারি 

হইবার ছুই মাসের মধ্যে আদালতে এই বলিখা দরখাস্ত করিতে 

পারেন যে, উক্ত যোত কিংবা তীয় অংশ তাহার নিকট যেন হস্তাস্তরিত 

করিয়া দেওয়া হয় । 

(২) উক্ত ভূম্যধিকাঁরী, তাহার উপর যে নোটিশ জারী হইয়াছে 
তাহাতে লিখিত পণের টাকা কিংবা সম্পত্তির মুল্য, এবং তৎসহিত 

উত্ত টাকার শতকরা ১০২ টাঁক। হিপাবে ক্ষতিপূরণের টাকা যদি 

দগখান্তের সঙ্গে আদালতে জমা না দেন, তবে উল্ত দরখাস্ত ডিসমিস 
ভইবে। 

(৩) উক্তরূপ টাকা জম! দেওমা হইলে, আদালত, ক্রেতাকে 

নিদ্ধীরিত সময়ের মধ্যে হাজির হইতে ও হস্তান্তরের তারিখের পরবতী 

কালের খাজনা বাবদ কিবা ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর ফী-ম্বরূপ কিংবা 

সম্পত্তি দারমুক্ত করিবার নিমিত্ত অন্ত যাহা কিছু টাকা তিনি 

দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতে নোটিশ দিবেন। আদালত ততৎপরে 

দরখাস্তকারীকে, এবং (৪) প্রকরণের (খ) দফা অনুসারে যে ব্যক্তি 

সহ-দরখাস্তকাঁপীরূপে পক্ষতুক্ত হইয়াছেন তাহাকে, স্াষ্য সময়মধ্যে, 
ক্রেতা এই বাবদ যাহা টি তত টাঁকা, ও যে তারিখে উত্তরূপ 

থাজনা বা ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী দেওয়া হইয়াছিল কিংবা সম্পত্তি 

দায়মুক্তি করা হইরাছিল সেই তারিখ হইতে শতকরা অনধিক ১১॥* টাক 

হার হিসাব করিয়া যে সুদ হয় তাহা; জম দিতে আদেশ করিবেন। 

৩ 
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(8)(ক) কোন অব্যবহিত উপরিস্থ সরিক-ভূম্যধিকাঁরী (১) প্রকরণ 
অনুসারে দরখাস্ত করিলে, বাকী সরিক-ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে কেহ। 

এবং ক্রেতা যদ্দি তাহাদের মধ্যে একজন হন তবে তিনিও, উক্ত 
প্রকরণে লিখিত ছুইমাস কাল অথবা দরখাস্তের তারিখ হইতে একমাস, 

এই ছুই-এর মধ্যে যে সময় পরবর্তী হয়, তাহার মধ্যে, উক্ত অব্যবহিত 

উপরিস্থ সরিক তূম্যধিকারীর আবেদনে সহ-দরথাস্তকারীরপে যুক্ত 

হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন) এবং যে সরিক-ভূম্যধিকারী 
(১) প্রকরণ অনুসারে দরখাস্ত করেন নাই, কিংবা! এই প্রকরণ 

অনুসারে পক্ষতৃক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন নাই, তাহার এই 
ধার! অনুনারে আর ক্রর করিবার কোঁন ক্ষমতা থাকিবে না। 

(খ)ট আদালত (৪) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত ছুই মাসের 

অনূর্ধে যে সময় নিদ্ধীরিত করেন, সেই সময় মধ্যে, যে সরিক- 

ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণ অন্ুপারে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাকে 

(২) প্রকরণ অনুসারে তাহার দেয় অংশ দিবার জন্য আদালত যে 

টাকা নিরূপণ করেন, দেই টাক। দরখাস্তকারী আদালতে আমানত 
করিলে, মহ-দরখাস্তকারীরূপে পক্ষভূক্ত হইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে । 

(৫) উপরোক্ত (২) করণ মতে অথবা (৪) প্রকরণের (খ) দফামতে 

এবং (৩) প্রকরণমতে টাকা আমানত করা হইলে, আদালত দরখাস্ত 

মঞ্ুরের আদেশ দিবেন, ও (২) ও (৩) প্রকরণান্থপারে মামানত-করা 
টাকা ক্রেতাকে অথবা আদালত উচিত বিবেচনা করিলে অন্ত কোন 

ব্যক্তিকে দিবার আদেশ করিবেন । 

(৬) উপরোক্ত (৫) প্রকরণ-অন্ুযায়ী আদেশের তারিখ হইতে-_ 

(4০) হস্তান্তরিত যোতে কিংবা! তাহার খণ্ড বা অংশে 

ক্রেতার যাহা কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব ও স্বার্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সমস্তই 
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২২ ধারার বিধাঁনাধীনে, দেই অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারী বা 

সরিক-ভূম্যধিকারীতে বস্তিবে ও হস্তান্তরের তারিখের পর যে সকল দায় 

স্থষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইবে ) 
(%*) যোতের খাজনার নিমিত্ত ক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকিবে 

না? এবং 

(৩০) উক্ত ভূম/ধিকারীর অথবা অব্যবহিত উপরিতন সরিক 

ভূম্যধিকাঁরীর ( ধাহাতে উক্তরূপে সম্পত্তি বর্তিয়াছে ) পুনর্দরখান্ত 

অনুসারে আদালত তাঁহাকে সম্পত্তির দখল দিতে পারিবেন । 

(৭) ক্রেতার স্বত্ব স্বামিত্ব ও স্বার্থ (৬) প্রকরণ অনুসারে রহিত 

করা হইয়া থাকিলে, তিনি ১৫৬ ধারার (ক), (গ) ও (ঘ) 

দফার অভিপ্রায়ার্থ, যে তারিখে ভূম্যধিকাঁরী (১) প্রকরণ অনুসারে 
দরপাস্ত করিয়াছিলেন, নেই তারিখে আরন্ধ কাধ্/প্রণালী দ্বারা 

যেন স্বীর যোত হইতে উচ্ছেদ হইয়াছেন এইরূপ গণ্য করা হইবে। 
(৮) মুঘলমাঁন আইনমতে কাহারও হক্দফার স্বত্ব থাকিলে, তিনি 

এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। 

২৬ প্রা । (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত তাহার 

যোত বা তাহার খণ্ড ধা 'অংশবিশ্ষে সম্পূর্ণ 

দখলী্ত্ববিশিষ্ট খাই-খালাপী বন্ধক দিতে পারেন, কিন্তু তাহা 
রাইয়তের বন্ধক দিবার 
তা কোন চুক্তি মতে কোন অবস্থাতেই ১৫ বদরের 

অধিক কালের জন্ঠ হইতে পারিবে না। 

(২) চুক্তি থাকা সত্তেও, উক্ত ১৫ বৎসর কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে 

যে কোন সময়ে এ বন্ধক উদ্ধার করা যাইতে পারিবে । 

(৩) এরূপ প্রত্যেক বন্ধকই ভাঁরতবর্ষীয় রেজিষ্টারী আইন অক্জ্ুসারে 

রেজিস্্রী করিতে হইবে । 
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(8) এই আইনের অন্থত্র বা অপর কোন আইনে অন্ত কিছু 

বিধান থাঁকা সত্ত্বেও, দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত স্বীয় যোত কিংবা তদীয় 

খণ্ড বা অংশ সন্ধন্ধে অন্য কোন প্রকারের খাইখালাসী বন্ধক দিলে তাহা 
কার্যকর হইবে না ) এবং__ 

(ক) ১৫ বৎসরের উদ্ধ কালের জন্য দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের 

স্বীয় যোতের বা তদীয় খণ্ড বা অংশবিশেষের সম্পূর্ণ খাইখালাসী-বন্ধকের 

দলিল, কিংবা 

(খ) উক্তরূপ যোতের বা তাহার খণ্ড বা অংশবিশেষের সম্পূর্ণ 

খাই-খালাসী বন্ধক ভিন্ন অন্ত কোন প্রকাঁর খাই-খালাসী বন্ধকের 

দলিল-_ 
রেজিষ্টারীর জন্ত গৃহীত হইবে না, এবং কোন আদালত বা সরকারী 

কর্মচারী কর্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত বা কার্যে অনুস্থত হইবে না। 

২৬ ভক এ্রা্রা । দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের নিষ্কর যোতের বা 

তদীয় খণ্ড বা অংশের হস্তাস্তর হইলে, হস্তান্তরগ্রহীতা ভূম্যধিকারীকে 
২২ টাকা ফী-ম্বরপ দিবেন) উহা স্থলবিশেষে 

মি ১২ বা ১৩ ধারার বিধানমতে দিতে হইবে; 

ৃ (এবং হস্তীস্তরের অবস্থাভেদে, ১২ ধারার (৩) 

প্রকরণ, ১৩ ধারা অথবা ১৫ ধারার বিহিত নিয়মে যোতের বা তদীয় 

খণ্ডের বা অংশে হস্তান্তরের নোটিশ ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে । 
২৬ জ্বালা ॥ ০) ২৬গ, ২৬ঘ) ২৬৮) ২৬জ) ও ২৬ ধারা 

“হস্তান্তর-গ্রহীতা” (বা ক্রেতা) অর্থে তাহার 

অর্থ ির্দেশ ও রক্ষণ | স্বার্থের উত্তরাধিকারীকেও বুঝাইবে। 

6) ২৬খ।) ২৬গ), ২৬) ২৬৮) ২৬জ) ও ২৬ ধারাগুলিতে 

পহত্তাস্তর” শবে উইল দ্বার! হস্তাস্তর ও বুঝাইবে, কিন্তু ২৬গ, ২৬) ২৬৮, 
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২৬জ ও ২৬ ধারাঁগুলিতে উক্তশব্ধে (/*) বণ্টন, বা (৮০) পারা 

অথবা সাধারণ বন্ধক বা (৩০) থাই-খালাী বন্ধক কিংবা (৯) 
ফোঁরক্লোজের ডিক্রী বা আদেশ দ্বার! সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যস্ত কটকোবাল! 
(1007898০ 5 ০0০70016078] 5৪19 ) বুঝাইবে না। 

(৩) ২৬ ধারায় “ক্রেতা” শব্দে তাহার স্বার্থের উত্তরাধিকাঁরীকে 
ও 'বন্ধক গ্রহীতা শব্দে তীহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীকে বুঝাইবে। 

(৪) ভূম্যধিকারী কর্তৃক ২৬ঘ, ২৬৬, বা ২৬৫ ধারার বিধানমতে 

হ্তাত্তর-ফী গ্রহণ করার দরুণ অথবা ২৬্চ ধারার বিধানমতে আদালতে 
দরখাস্ত করার দরুণ, খাজনার পরিমাণ অথবা ভূমির পরিমাণ অথবা 

দখলীন্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্ত কোন অনুষঙ্গ সম্বান্ধে ভূম্যধিকারীর 

স্বীকারোক্তি বুঝাইবে না) অথবা যোতের বিভাগ বা তাহার খাজনাবণ্টন 
সন্ন্ধে ভূম্যধিকারীর প্রকাশ্ঠ সম্মতি আছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। 
কেবলমাত্র এ যোতে দখলীন্বত্ব আছে ইহাই স্বীরুত বলিয়া বিবেচিত 

হইবে । 

২২৬৪ প্রান্রা। যে সকলস্থলে ২এগ ও ২৬ঙ ধারা প্রযোজ্য হয় 

সেই সকল স্থলে-_ ্ 

কোন কোন হস্তাত্তর- (১) যদি দখলম্বত্ববিশিষ্ট রাঁইয়তের যোত বা 

মিতার উর তীয় খণ্ড বা অংশ হস্তাস্তরিত হয়) কিন্তু 

ফী। হস্তান্তরের দলীলে কিংবা বয়নামায় এইরূপ লেখা 

থাকে যে কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা মোকররী 

রাইয়তের বা নিষ্কর যোতের রাইয়তের স্বত্ব হস্তাস্তরিত হইল, তাহা 

হইলে হস্তাস্তরগ্রহীতা৷ উক্ত দলীলে যাহা লেখা থাকে তাহা সত্বেও, 

উপরোক্ত ছুই ধারার বিধানমতে তূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী দিতে বাধ্য 
থাঁকিবেন। 
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(২) এইরূপ টাকা না দেওয়া হইলে। ১২। ১৩; ১৭। ১৮ বা ২৬জ 

ধারা অনুসারে প্রদত্ত ভূম্যধিকারীর ফী বাদ দিয় ভূম্যধিকারীর 
হস্তাস্তর-ফী-র বাঁকী টাঁক1 ও তৎদহিত আদালত ধেরূপ উচিত বিবেচনা 
করেন, কিন্তু ২৬ঘ বা ২৬উ ধারার নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অনধিক, খেসারত 
ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী-রূপে উক্ত ভূম্যধিকাঁরী আদায় করিতে 
সক্ষম হইবেন । 

(৩) এই ধারার (২) প্রকরণের উল্লিখিত হস্তান্তরস্থলেও ২৬৮ 

ধারার বিধান খাঁটিবে ) এবং ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী-র বাকী টাঁকা 

ও ক্ষতিপূরণের টাকা আদালতে জমা হইবার তারিখের ছুই মাঁসের 

মধ্যে, অব্যবহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকাঁরী তাহার ক্রয় করিবার অধিকাঁর 
পরিচালনা করিতে সক্ষম থাকিবেন। 

খাজন] বুদ্ধির কথা । 

২৭ প্রান] ॥ যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাবৎ দখলীস্বত্ব- 

উপযুক্ত  স্যাষ্য খাজন। বিশিষ্ট রাইফুত কর্তৃক তৎকালে যে খাজনা 

সম্বন্ধে অনুমান। দিতে হয় তাহা উপযুক্ত ও ন্তাযা বলিয়া অনুমিত 

 হুইবে। 
২২৮ প্রজা | কোন দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাঁইয়ত নগদ খাজনা 

নগদ খাজনা বৃদ্ধি দিলে, তাহার খাজনা এই আইনের বিধান 

বিষয়ে নিয়ম । ব্যতীত অন্ত কোনপ্রকারে বৃদ্ধি করা যাইবে না। 

২৯২ প্রাল্রা ॥ কোন দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত যে নগদ খাজনা 

মে খাজনা দেয় তাহা নিয্লিখিত নিয়মাধীনে চুক্তি ক্রমে 
বৃদ্ধিকরণ। বৃদ্ধি কর! যাইতে পারিবে £- 

(ক) চুক্তিপত্র লিখিত ও রেজিষ্টারীকত হইবে ; 
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(খ) রাইয়তের পুর্বে দেয় খাজনা! অপেক্ষা টাকায় ছুই আনার 

অধিক বদ্ধিত হুইবে না) 

(গ) চুক্তিত্বারা যে খাজনা ধার্য্য হয়, তাহা চুক্তিপত্রের তারিখ 

হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে আর বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না । 

কিন্তৃ-- 

(৯) যে কালের নিমিত্ত খাজনার দাবী করা হইতেছে, সেই 
কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ক্রমাগত অন্যুন তিন বৎসর কাঁল যে 
হারে প্রকৃতপক্ষে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, (ক) প্রকরণের কোন 

কথায় সেই হারে খাজন! আদাঁয় করিতে ভূম্যধিকারীর কোন বাধা 

হইবে না। 

(২) ভূম্যধিকারী কর্তৃক কিংবা তীহাঁর খরচে যোৌত সম্বন্ধে 
উৎ্কর্ষসাধন করা হইলে, সেই উৎকর্ষনাধন উপলক্ষে রাইয়ত চুক্তিক্রমে 
যে বদ্ধিত খাজন! দিতে স্বীকৃত হন, (খ)প্রকরণের কোন কথা তৎ- 

সম্বন্ধে খাটিবে না (অর্থাৎ এই বদ্ধিত খাজনা টাঁকাঁয় %* আনার 

অধিক হইতে পারিবে 1) কিন্তু এ উৎকর্ষ প্রকৃতপক্ষে সাধিত হইলে 

তবে এ বদ্ধিত খাজন] দেয় হইবে, এবং যদি এ উৎকর্ষ সম্বন্ধে রাইফ়তের 

কোন ক্রটি না থাকে, তবে যতকাল এ উৎকর্ষ বর্তমান থাকে 

এবং এ যোতের উন্নতি সাধন করে, কেবল ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমে 
অবধারিত বদ্ধিত খাঁজনা দেয় হইবে, তাহার অধিক কাল নহে। 

(৩) ভূম্/ধিকারীর সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলের চাষ 
করার জন্য রাইয়ত অত্যন্ত কম খাঁজনার হারে আপনার ভূমি ভোগ 

করিলে, পরে &ঁ ফসলের চাষ করিবার দায় হইতে তিনি অব্যাহতি 

পাইবার জন্য ন্যাষ্য ও উপযুক্ত খাঁজনা দিবার চুক্তি করিতে (খ) 
প্রকরণে কোন বাধা হইবে ন|। 



৪০ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষষক আইন [ ৩* ধার! 

২০০ এ্রাক্রা ॥ কোন দখলী্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নগদ খাঁজন! 

দিয়াযে যোত ভোগ করেন, তাহার ভূম্যধিকাবী, 
পদ বাব এলন এই আইনেল বিধীনাধীনে, নিয়লিখিত এক 

বা একাধিক হেতুীতে খাজন' বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দম! 

করিতে পারেন, যথা-- 

(ক) সেই গ্রামেব কিংবা নিকটবর্তী গ্রামের দখলীম্বত্ববিশিষ্ট 

রাইয়তেরা সেই প্রকাবেব ও তদ্ধপ স্ুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে 

প্রচলিত হাবে খাজন! দিযা থাকেন, উক্ত বাইযত তদপেক্ষা কম হারে 

খাজনা দ্বিতেছেন, এবং তীহাঁর তত কম হাঁরে ভোগ কবিবার উপযুক্ত 

কারণ নাই ; 

(খা বর্তমান খাজনা চলিত থাকিবাব সমযে প্রধান টৎপাস্ত 

থা্যশন্তের স্কানীয গড় দব বুদ্ধি হযাছে ) 

(গ) বর্তমান খাজনা চলিত থাকিবাঁব কালে, ভূৃঘ্যধিকারী দ্বারা 

বা তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক খবচাঁর যে উৎকর্ষ সাধিত হইযাঁছে, 
তাহাতে বাঈষতেব ঘ্যোগকৃত ভূমিব উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইযাঁছে ) 

(ঘ) বাইয়তেব ভোগকৃত ভূমিব উৎপার্দিকাশক্তি নদীব আোতের 

ক্রিয়ার! বদ্ধিত হুইযাঁছে । 

নরযাশ্যা।-- পুর্বে নদী হইতে ভূমিতে জল আনিযা সেচন করা 
সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু এখন নদীর গতির পরিবর্তন দ্বারা জলসেচন 

সুসাধা হইয়াছে, এবপ ক্ষেত্রে “নদীর আ্োতের ক্রিয়া” শবে নদীর এ 

গতিব পরিবর্তনও বুঝাইবে। 
টীকা । (গ) দফায “সম্পূর্ণ বা আংশিক” কথাগুলি নূতন বদাঁন হইযাছে, 

অর্থাৎ ভূমযধিকারী যদি উৎকর্ষ সাধনের আংশিক খবচাও দেন, তাহা হইলে তিনি 
সেই অনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন 1 



৩১ ধার! ] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ৪১ 

২০৯ প্রাক্রা । প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজনা দেওয়া 

প্রচলিত হার ধরিয়া হইতেছে এই কারণে খাজন] বৃদ্ধির দাবী করা 
খাজনাবৃদ্ধি | হইলে__ 

(ক) প্রচলিত হার নিরূপণার্থ, আদালত, মোকদ'ম! উপস্থিত 

করিবার ঠিক পূর্ববর্তী অন্যন তিন বৎসর কাল সাধারণতঃ যে 
হারে খাজনা দেওয়া হইয়াছিল, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ; এবং 

রাইয়ত যে হারে খাজন1! দ্রিতেছেন ও আদালত যে প্রচলিত হার 

নিরূপণ করেন, এতদ্বভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না৷ থাকিলে খাজনা 

বৃদ্ধি করিবাঁর ডিক্রী দিবেন না? 

(খ) যদ্দি আদালতের বিবেচনায়, স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে 

প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জাঁনা না যাইতে পারে, তবে দেওয়ানী 

কার্ধ্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রূল-মতে কৃত নিয়মাবলী অন্নুপারে 

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব-কর্চারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, 

সেই কর্মচারী কর্তৃক উক্ত আইনের ২৬ অর্ডার ও ৭৮ ধারা 
মতে স্থানীয় তদন্ত করা হউক) আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে 

পারিবেন ) 

(গ) এই ধাঁরামতে রাইয়তকে যে হারে খাজন! দিতে হইবে 

তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে রাইতের জাত সম্বন্ধে বিচার করিতে 

হইবে না) তবে যদ্দি ইহা প্রমাণ হয় যে, হার নির্ণয়কাঁলে স্থানীয় 
প্রথা অনুসারে জাতিবিচার কর] হয়। তবে অবপ্ত জাতিবিষয়ে বিবেচন 

করা হইবে; আরও, যদি দেখা যায় যে, স্থানীয় প্রথা অনুসারে 

কোন প্রকারের রাইয়তেরা অন্কুল হারে খাজনা দিয়া ভূমিভোগ 

করে, তবে সেই স্থানীয় প্রথা অনুসারে তাহাদের খাজনার হার নির্ণয় 

করা হইবে 3 



৪২ বঙ্গীয় গ্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৩১ক ধারা 

(ঘ) খাঁজনার প্রচলিত হার নিরূপণকালে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ- 

সাধন জন্য খাজনা বৃদ্ধি হইয়া! থাঁকিলে, সেই বৃদ্ধি বিবেচনা করা যাইবে 

না) 

(উ) যর্দি কোন প্রকারের রাইয়তদের জন্য (গে) দফা 

অন্ুধারে কোন অন্থকুল হার নির্ণয় কর! হইয়া থাকে; তাহা হইলে 

আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রচলিত হার নিরূপণকালে 

সেই হার বিবেচনা না করিতেও পারেন ; 

(চ) যদ্দি থাক খাজনায় যোত ভোগ কর! হয় তাহা হইলে 
যে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমি এ যোতের অন্তর্গত, তাহ স্থির করিয়া, এবং 
সেই গ্রামের অথবা নিকটবর্তী গ্রামের মধ্যে উক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর 

ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দেওয়া হয়, সেই সেই 

শ্রেণীর ভূমি সম্বন্ধে সেই প্রচলিত হার প্রয়োগ করিয়া, খাজন! নির্ণয় 
করা যাইতে পারিবে । 

২০ শ্রার্রা । (১) যেজিলায় বা জিলার অংশে স্থানীয় 

গভর্ণমেণ্ট কলিকাত' গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই প্রকরণটা প্রচলিত 

করেন। তথায় যখনই ৩০ ধারার (ক) দফা 

অন্থুপারে কোন গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রুপ 

সুবিধাঁবিশিষ্ট ভূমি সমূহ যে সকল হারে ভোগ 

করা হয় সেই সকল হার পরীক্ষা করিয়া, কোন্ শ্রেণীর ভূমি 
প্রচলিত হারটা কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, তখনই এ সকল 

ভূমির মধ্যে বেশী পরিমাঁণ ভূমি যে উচ্চতম হারে এবং এই উচ্চতম 
হার হইতেও উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, সেই হারকেই প্রচলিত 

হার বলিয়! বিবেচনা করা যাইতে পারিবে । 

কোন জিলাষ প্রচলিত 

হার কাহাকে বশ । 



৩১ক ধার! ] বীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন : 6৩ 

উদাহরণ । 

(ক) কোন গ্রামের সেই প্রকারের ও তন্রপ স্বিধাবিশিষ্ট 
ভূমিসমূহ যে সকল হারে ভোগ কর! হয় তাহা এই-_- 

বিঘ৷ খাজনার হার 
১০৩ বিঘ৷ প্রতি ১২. 

২০৩ ৮ ১॥, 

১৫৩ ৮ ১৮০ 

১০০ ”. ২২. 
১৫০ ষ্ঠ 1৩ 

মোট ৭9০ 

এই স্থলে ২* প্রচলিত হার 'নয়, কারণ [মাত্র ১৫* বিঘা, 

অর্থাৎ অর্ধেকের কম জমি এ ভারে ভোগ করা হইতেছে; ২২ 

টাঁকাঁও প্রচলিত হার নয়, কারণ ২৫* বিঘা, অর্থাৎ অর্ধেকের কম 

জমি এ হারে বাউচ্চতর হারে ভোগ করা হইতেছে । এ্রস্থলে ১৪০ 

গ্রচলিত হার, কারণ ৪** বিঘা, অর্থাৎ অর্ধেকের অধিক জমি এ 

হারে বা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, এবং এই হারই সেই 
উচ্চতম হার, যে হারে ও যে হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে অর্ভেকেরও 

অধিক ভূমি ভোগ করা হইতেছে । 

(খ)ট কোন গ্রামে সেই প্রকারের বা তন্তরপ স্বিধাবিশিষ্ট 
ভূমি যে সকল হারে ভোগ করা হয় তাহা এই £-_ 

বিঘা খাজনার হার 
৯৩৩ বিঘ। প্রতি ১২ 

২৫৩ ঁ ১।৩ 

১৫৩ রি ৯ 

১৫০ রর ১৪ 

৫৩ ্ ২. 

মোট ৭9৩ 



৪৪ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৩১খ-৩২ ধারা 

এইস্থলে (ক) উদ্বাহরণের লিখিত কারণে ২২ কি ১৪০ কি ১০) 
ইহার কোনটাই প্রচলিত হার নয়, যেহেতু ৩৫০ বিঘা অর্থাৎ ঠিক 
অর্ধেক জমি ১॥* টাকা হারে অথবা ১ টাকার অধিক হারে 

ভোগ করা হইতেছে । এই স্থলে ১০ প্রচলিত হার, কারণ অর্ধেকের 

বেশী ভূমি ১* বা তদপেক্ষা উচ্চতর হারে ভোগ করা হয়, এবং 

এই হারই সেই উচ্চতম হার, যে হারে বা যে হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে 

অর্ধেকের অধিক ভূমি ভোগ করা হইতেছে । 
(২) যে কোন জিলায় বা জিলার অংশে পূর্বোক্ত মতে (১) 

প্রকরণটী প্রচলিত কর! হইয়াছে, স্থানীয় গভর্ণমেন্ট এরূপ বিজ্ঞাপন 

দিয়া সেই জিলা বা জিলার অংশ হইতে এ প্রকরণটা প্রত্যাহার করিতে 

পারিবেন । 

২০৯ খু প্রাক্রা । দশম অধ্যায়ান্থুপারে কোন রাজস্ব-কর্মচারী 

কর্তৃক কিংবা এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় কোন দেওয়ানী 
আদালত, কর্তৃক প্রচলিত হার একবার নির্ণয় 

ও টা করা হইলে, কেবলমাত্র ৩০ ধারার (খ) দফায় 

৪ ৩২ ধারায় বণিত কারণে ও পরিমাণে এ 

হার বন্ধিত তইতে পারিবে, এতত্তিন্ন নহে। 

১০২ এল । দরবৃদ্ধি হেতু খাজন। বুদ্ধির দাবী করা হইলে-_ 
(ক) আদালত মোকদ্দমা রুজু করিবার 

৮ হেহু এজন. অব্যবহিত পূর্ববন্তা দশবৎসরের গড় দরের সহিত, 
অন্ত যে দশ বৎসর গ্যায্য ও সাধ্য বোধ করেন, 

তাহার গড় দরের সহিত তুলনা করিয়া! দেখিবেন ) 

(খ) তুলনার নিমিত্ত পর্বের যে দশ বৎসর লওয়া হয়, সেই 
দশ বৎসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যে 
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অন্গপাত থাকে, সাবেক খাজনার সহিত বদ্ধিত খাজনারও সেই অনুপাত 

থাকিবে । কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এই অনুপাত হিসাব করিবার 

কালে, শেষ সময়ের গড় দর পূর্বববন্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা যে 

পরিমাণে অধিক হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ শেষের গড় 

দর হইতে বাদ দিতে হইবে ) 

(গ) আদালতের মতে, (ক)প্রকরণের লিখিত দশবৎসর কাল 
গ্রহণ করা সাধ্য না হইলে, আদ।পত আপন বিবেচনামতে তৎপরিবর্তে 

অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ধরিতে পারিবেন । 

২০৩ প্ৰাল্রা । (১) ভৃম্যধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাঁধন হইয়াছে 
ৃ এই হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির দাবী করা হইলে-_ 

পাও (ক) এই আইনাহুপারে উৎকর্ষসাধন রেজি- 
রী করা না হইয়া থাকিলে, আদালত খাজনা 

বৃদ্ধির আদেশ দিবেন না ) 

(খ) খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় আদালত 

নিম্নলিখিত বিষয়ের গ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন-_ 

(/) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বার! ভূমির উর্ধবরা শক্তি কতদূর বৃদ্ধি 

হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা, 

(%) উৎকর্ষনাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে, 

(৬/*) এই উৎকর্ষসাধন কার্ষ্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে 

কত খরচ পড়ে ; এবং 

(০) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজনা কত, ও উচ্চতর খাজনা দিবার 

কিরূপ শক্তি আছে। 

(২) যদ্দি উৎকর্ষসাধন হইতে আন্বমানিক ফল না ফলে বা ফলন 
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বন্ধ হয়, তাহা হইলে প্রজা বা তাহার স্বার্থগত উত্তরাধিকারী প্রার্থন! 

করিলে এই ধারামত ডিক্রী পুনর্বিবেচনা করা হইবে । 

২৪ প্রানী । নদীর আ্োতের ক্রিয়ার জন্য উৎপাদদিকা শক্তি 

বৃদ্ধি হইয়াছে, এই হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির দাবী 

হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি । (ক) যে বৃদ্ধি অল্পকালম্তায়ী বা নৈমিত্তিক 

মাত্র, আদালত তাহা গ্রাহা করিবেন না; 

(খ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই 
পারমাণে খাজন। বৃদ্ধি কপিতে পারিবেন ; কিন্তু এরূপ বৃদ্ধি করিবেন 

না, যাহাতে ভূমির উৎপন্লের নিটু (17৩) বুদ্ধির মূলের অর্ধেকের 

অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়। 

২০ প্রাক্রা 1 ৩০ হইতে ৩৪ ধারায় অন্যপ্রকারের কথা 

মোকদমাক্রমে খানা. থাকিলেও, অবস্থাবিবেচেনায় যাহা অনুপযুক্ত ও 

বৃদ্ধি উপযুক্ত ও স্যাধ্য. অন্যায় বোধ হর, আদালত কোথায়ও এরূপ 

হর! খাজন৷ বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না৷ । 

২০৬ প্রাল্রা। যে আদালত খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রী দেন, সেই 
ভিন আদালত যদি বিবেচন! করেন যে, ডিক্রী অবিলম্বে 

বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার পূর্ণপরিমাণে প্রবল করা হইলে রাইয়তের পক্ষে 

চিঠি, কষ্টকর হইবে, তাহা হইলে আদালত আক্তা 
করিতে পারিবেন যে, সময়ে সমরে ও কিস্তীতে কিস্তীতে, আদালত 

তন্মন্ে যাহা নিদ্ধীরিত করিবেন, সেই ভাবে বুদ্ধি করা হইবে, এবং 

এইরূপে দশবৎসরের অনুদ্ধকাঁল মধ্যে পূর্ণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ৩৭ 

ধারার কাধ্যপক্ষে, ডিক্রীর তারিখ হইতেই পূর্ণ খাজনা বৃদ্ধি প্রবল 

করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে । 
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টীক।। এই ধারা সংশোধিত হইয়াছে; পূর্বেবে ৩৬ ধারামতে ৫ বৎসরের 

মধ্যে ক্রমে ক্রমে খাজনাবৃদ্ধি হইবার কথ! ছিল, এখন সংশোধিত আইনে ৫ বৎসর 

স্থলে ১* বৎসর করা হৃইবাছে ; পূর্বে কিন্তীর কথা ছিল না, সংশোধিত ধারায় 

তাহা স্পষ্ট লেখা হইয়াছে; এবং এই ধারার শেষ ছুই লাইন নৃতন যৌগ কর! 

হইয়াছে । ৮ ও ৯ ধারায়ও এইবপ সংশোধন করা হইয়াছে । 

৩৭ প্রাল্া 1 (৯) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজন৷ 

দেওয়া হইতেছে এই হেতুতে, কিংবা দরবৃদ্ধির 

উপযু/পরি খাজনা. হেতুতে, কোন যোতের খাজনাবৃদ্ধি করিবার 
বৃদ্ধির মোকদদমা ও 
করণের ক্ষমতার সীমা । মোকদদমা উপস্থিত করা হইলে, যদি মোক্দমা 

উপস্থিত করিবার পূর্ববন্তী পনের বৎসরের মধ্যে, 

১৮৮৩ সালের ২রা মার্চ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এ যোতের খাজনা 

বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, * * & অথবা এই আইনমতে পূর্বোক্ত 

কোন হেতুতে বা তত্তল্য কোন হেতুতে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী 
হইয়া থাকে, কিংবা কোন খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা দোঁষগুণবিচারপুর্ব্বক 

ডিস্মিস্ হইয়া থাকে, তবে বর্তমান যোকদনা গ্রাহা হইবে না। 
(২) এই ধারার €কান কথায় দেওয়ানী কাধ্যাবধি আইনের ২৩ 

অর্ডার ১ রুলের বিধানের কোন বিদ্ব হইবে না। 

টাকা । পূর্ধেকীর আইনে এই ধারায় «কিংবা যদি পূর্বববত্তীঁ ১৫ বৎসর মধ্যে 

৪* ধারা মতে ফসলে দেয় খাজনা নগদান করা হৃইয়া থাকে” এই কথাগুলি ছিল, 

সংশোধিত আইনে তাহা উঠাইয়া দেওয়। হইয়াছে, কারণ সংশোধিত আইনে ৪৭ 

ধারাঁও বাদ দেওয়া হইয়াছে । 

খাজন| কমাইবার কথা । 

২০৮ প্রীল্লা ! কোন দখলীত্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত নিম্নলিখিত এক 

ধাজন| হাসকরণ। .. কিংবা একাধিক হেতুতে স্বীয় খাজনা কমাইবাঁর 
অন্য মোকদমী উপস্থিত করিতে পারিবেন $ এবং 
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যোতের ভূমির পরিনাঁণ কম হওয়া ছাড়! নিয়নলিখিত কারণ ব্যতীত 

অন্ত কোন কারণে পারিবেন না £__ 

(ক) যোতের জমি রাইয়তের দৌষব্যতিরেকে বালি জমা 

হইয়া বা অন্ত আকন্নিক বা ক্রমজাত বিশেষ কারণে স্থায়ীরূপে অপকৃষ্ট 

হইয়া! গিয়াছে ঠ 

(খ) বর্তমান খাজনা প্রচলিত থাকা কালে প্রধান উৎপাচ্ 

খাগ্শস্তের স্থানীয় গড় দূর €কোন অস্থায়ী কারণ ব্যতিরেকে কমিয়৷ 

গিয়াছে ঃ কিংবা 

(গ) যে সময়ে খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল, সেই সময়ে জলসেচনের 

বা বীধরক্ষা করা সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল ভূম্যধিকারী তাহা 

করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিয়াছেন, ও তৎকাঁরণে যোঁতের 

জমি খারাপ হইয়া গিয়াছে । 

ন্ব্াখ্যা কোন যোতের পরিক-প্রজাদের মধ্যে যে কেহ, 

উপরোক্ত কারণে খাজনাহ্বাসের জন্য উপযুক্তভাবে মোকদামা উপস্থিত 

করিতে পারিবেন অথব। তান খাজন। হ্বাসের জন্য জবাব দাখিল 

করিতে পারিবেন । 

(২) এই ধার'মতে কোন মোৌকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে, আদীলত 

যতদুর উপযুক্ত ও ন্াষ্য বিবেচনা করেন ততদুর খাঁজনা কশইবার 
আজ্ঞ৷ দিতে ঢারিবেন। 

চীকা। পূর্েবকোর আইনে এই ধারার প্রথমে “নগদান খাজনা দিয়া ভোগ 

কারী” এই কথাগুলি ছিল; অর্থাৎ কেবলমাত্র নগদ-খাজনা দিয়! ভোগক।রী 

রাইয়তগণ এই ধারা মতে খাজনাহ্শসের জন্য নালিস করিতে পারিত. এখন 

বর্তমান সংশেধিত আইনে, যাহারা ফসলে খাজন! দেয় সেই সকল দখলিবত্ববিশিষ্ট 

রাইয়তও খাজনা হাসের জন্য এই ধারামতে মোকদ্দমা করিতে পারিবে । 

(গ) দফা এবং ব্যাখ্য! নুতন সংযোজিত হইয়াছে । 
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মূল্যের তালিক!। 

১০৯২ শ্রাল্রা । (১) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট সমধে সময়ে যে ষে স্থান 

নিদ্দেশ কস্নে, সেই সেই স্থানে যে সকল প্রধান 

খাগ্য শন্ত অস্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর 

মাসে মাসে বা আরও কম সময ব্যবধানে 

সই সকল শশ্তের বাজারদরের তালিকা প্রস্তত করিবেন, এবং তাহ। 

অনুমোদন বা সংশোধনের জন্য রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন । 

(২) স্থানীর গভর্ণষেণটি কোন অতীত কালের মূল্যের তালিকা 

প্রস্তুত কব! উপধুক্ত বিবেচনা করিলে, এবং তজ্জন্য আদেশ করিলেঃ 

কালের কোন স্থানের এবপ কালের মুল্যের তালিকা প্রস্তত 

কবিতে পারিবেন, এবং তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহা অনুমোদন ও 

ংশোধনের জন্ত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন । 

(৩) কাঁলেইর এই ধাবামতে কোন মূলে);র তালিকা রেশিনিউ 
বোর্ডের নিকট পাঠাইবার একমাস পূর্বের উতা যে স্থান সন্বন্ধীৰ সেই 

স্থানে নির্দিই প্রকারে এ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং এ স্থানীত্ 

কেন ভূমির মালিক বা প্রজা উক্ত একমাসের মধ্যে এ তাণিকার 

বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট কোন লিখিত আপি দিলে, তিনি তাহাও 

প্র তালিকার সহিত রেভিনিউ বোর্ডে পাগাইবেন । 

(8। উক্ত মুগ্যেব তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত 

ব. সংশোধিত ভইলে নরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে; এবং 

প্রকাশের পর এ তালিকায় “কান স্পষ্ট ভুল দেখা গেলে কালেরর 

রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্ধক তাহা সংশোধন করিতে 

পাগিবেন। 
৪ 

প্রধান ডৎপাদ্য খাছ 
শস্তেব মুল্যেৰ তালিকা । 
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(৫) এই ধারামতে সময়ে সময়ে যে সকল তালিকা প্রস্তুত 
করা হয, তাহা হইতে স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট প্রতি বৎসরের প্রচলিত গড় 

দরের তালিক। সঙ্কলন করাইয়৷ সরকারী গেজেটে বৎসর বৎসর 

প্রকাশ করাইবেন। 

(৬) দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস হেতু খাজন৷ বাড়াইবার বা কমাইবার 

কোন মোকদ্দমাঁয়। আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার প্রতি 

দৃষ্টি রীখিবেন ; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বৎসরের 

নিমিত্ত যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে লিখিত দর যে ঠিক 

তাশ্থাই অনুমান করিবেন; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বের 
কোন বৎসরের নিমিত্ত যে তালিকা! প্রস্তত করা হইযাছে তাহাতে 

লিখিত দরগুলি যতদিন ভুল বলিয়া প্রমাণিত না হয় ততদিন উহা ঠিক 

আছে ইহা অনুমান করিলে ও করিতে পারিবেন । 

(৭) কোন স্থানে কিকি শস্ত প্রধান উৎপাগ্য খাছ শস্ত বলিয়। 

গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই ধাঁর। মতে যে 

কন্মচানীর৷ দরের তালিক। প্রস্তত করেন তাহাদের কর্ম পরিচালনের 

জন্য স্থানীয গভর্ণমে ট নিষমাঁবলী প্রণয়ন করিবেন। 

৩০ এ্রাল্া ও ৪০ ধারা | [ রহিত হইযাছে। ] 

এই দুই ধাবা শন্তবপে দেয খাজন! নগদখাজনায পরিবন্তিত করণ সন্বঙ্ধে 

বিধান ছিল | এই বিধানগুলি ১৯২৮ সালের সংশোধিত আইন দ্বারা রহিত করা 

হইয়ছে, কারণ বাঙ্গলাদেশেব বর্তমান পরিবহিত অবস্থায় ইহার আর কোন কার্ষয- 

কারি ত। বা আবগ্তকতা নাই৷ 
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ষষ্ঠ অধ্যায়। 
দখলীম্বত্বশূন্য রাইয়ত। 

৪৯ প্রাক্রা / যে মকল রাইয়তের দখলীম্বত্ব নাই ও এই 

আইনে যাহারিগকে দখলী্বত্বশূন্ রাইয়ত বলিয়া 
উল্লেখ কর হইয়াছে, তাহাদের প্রতি এই অধ্যায় 

এই অধায়ের প্রয়োগ | 

খাটিবে। 

৪২ প্রান্লা কোন দখলীশ্বত্বশূন্য রাঈয়তকে ভূমির দখল দেওয়া 
হইলে, তাঁহাকে দখল দিবার সময় তাহার ও 

পু " তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজনা দিবার 
চুক্তি হয়, তাহাকে সেই খাজনা দিতে হইবে । 

৪২৩ শ্বাল্সা। রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্র বা ৪৬ ধারামত চুক্তিপত্র 
ব্যতিরেকে কোন দখলীস্বত্বশূন্ত রাইয়তের খাজন! 

বৃদ্ধি কর! যাইবে না । ) 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে সময়ের নিমিত্ত খাজন৷ দাবী করা 
হইতেছে তাহার অব্যবহিত পূর্্বত্তী ক্রমাগত অন্যুন তিনবৎদর কাল 

প্রকৃতপক্ষে যে হারে খাজনা দেওয়] হইয়াছে, এইই ধারার কোন কথা 

ক্রমেই ভূম্যধিকারীর সেই হারে খাজন! আদায় করিতে কোন বাধা 
হইবে না । 

5৪৪ প্রাক্রা । এই আইনের বিধানাবীনে, কোন দখলী ্বতবশৃন্য 

থে থে কারণে দখলী-. রাইয়তকে নিশ্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে 

বত্বশূন্ত রাইয়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, এতত্থ্তীত অন্য কোন 
উচ্ছেদ করা যাইতে নর 
পারিবে । 

(ক) তিনি বাঁকী খাঁজনা দ্িতেছেন না ) 

খাজন! বৃদ্ধির নিয়ম । 
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(খ) তিনি ভূমি এরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে 

উ্তা প্রজান্বত্বসম্বন্ধীয় কার্ষে্যর অনুপযোগী হইয়াছে, অথবা তিনি এই 
আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ করিলে, 

তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে ট্রাক্ত আছে সেই চুক্তিপত্রের 

সর্ভীন্ুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ) 

(গ) (রেজিষ্টারীক্ুত পাট্রাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া 

থাকিলে ) পারার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই কারণে ) 

(ঘ) ৪৬ ধারামত যে ন্তাষা ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য) করা হইয়াছে? 

তাহা দিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন, বা & খাজনায় তিনি যতকাঁল 

ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে এই হেতুতে । 

৪৫ প্রা । [ রহিত হইয়াছে । ] 

৪৬ প্রাল্্া। (১) ভূম্যধিকারী বদ্ধিতভারে খাজন। দিবার এক- 

বদ্ধিত খাজনা দিতে খানি চুক্তিপত্রের খসড়া রাইরতের নিকট অর্পণ 
অস্বীকার হেঠ উচ্ছেদ না করিলে, এবং -মাকদ্দম। উপস্থিত করিবার পুর্বে 
রিনি তিনমাসের মধ্যে এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া 

দিতে রাইয়ত অস্বীকার না করিলে, বদ্ধিত খাজনা দিতে রাইয়ত অস্বীকার 

করিয়াছেন এই কাধ্ধণে কোন দখলীম্বত্বশূন্ত রাইয়তের বিরুদ্ধে কোন 
উচ্ছেদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না। 

(২) কোন তূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট 

চুক্তিপত্রের খসড়া অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইয়তের উপর জারী 
করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট যে আদালত বা কার্য্য- 

কারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কাধ্যকারকের আফিসে 

উহা৷ দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা -কার্ধযকারক 
অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে এ রাইরতের উপরে তাহ। জারী করাইবেন 
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এবং তাহা এঁরূপে জারী করা হইলে এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা 
রাইয়তের নিকট অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। 

(৩) যে রাইয়তের উপর (২) প্রকরণ মতে কোন চুক্তিপত্রের 

খসড়া জারী করা হইয়াছে সেই রাইয়ত যদি সেই চুক্তিপত্র সম্পাদন 
করেন, এবং যে আফিস হইতে উহা! জারী হইয়াছিল, সেই আফিসে 
জারীর তারিখ হইতে একমাসের মধ্যেই দাখিল করেন, তবে পরবর্তী 

কৃষি-বৎসরের আরম্ত হইতে এ চুক্তিপত্র কার্যকর হইবে। 

(৪) কোন রাইয়ত (৩) প্রকরণমতে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দাখিল 
করিলে, যে আদালত বা কাঁধ্যকারকের আফিসে উহা! এরূপে দাখিল 

হয়, সেই আদালত বা কার্ধ্যকাঁরক উহার সম্পাদন ও দাখিলের নোটিশ 

নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন। 
(৫) রাইয়ত (৩) প্রকরণ মতে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দাখিল না 

করিলে, তিনি এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা! সম্পাদন করিতে অস্বীকার 
করিয়াছেন এইরূপ বিবেচনা করা হইবে । 

(৬) এই ধারামতে কোন রাইয়তের নিকট ষে চুক্তিপত্রের খসড়া 
অর্পণ কর! হর, তিনি যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, 

এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্ত মোৌকদম| দায়ের 
করেন, তবে এ যোতের যে খাজনা উপযুক্ত বান্ঠাষ্য হয়, আদালত 

তাহ! নির্ণয় করিবেন। 

(৭) এ্ররূপে যে খাঁজন! নিণীত হয়, তাহা দিতে রাইয়ত সম্মত 

হইলে, সম্মতির তারিখ হইতে পাঁচবৎসর কাল তিনি এ থাজনায় 

যৌত দখল করিতে স্বত্ববান থাকিবেন, কিন্তু উক্ত কাল গত হইলে, 

যদ্দি তিনি 'দখলীম্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে এই আইনের 

বিধানাধীনে তাহাকে উচ্ছেদ কর! যাইতে পারিবে । 



৫6 বঙ্গীয প্রজাম্বত্ব বিষষক আইন [ ৪৭-৪৮ ধার! 

(৮) এঁকপে যে খাজনা নিণাঁত হয় রাইয়ত তাহা! দিতে সম্মত 
না হইলে, আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন। 

[৯) উপযুক্ত ও ন্যাষ্য খাজনানির্ণযার্থে আদালত এ গ্রামস্থ 
সেই প্রকারের ও তন্ধপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিষিত্ত রাইয়তেরা 

সাধাবণতঃ যে খাজন] দেন, তওপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 

৯৯ ১ এই ধারামতে উচ্ছেপেব ডিক্রী হইলে, যে কৃষি-বৎসরে 

এ ডিক্রী হয, সেই বৎসরের শেষ হইতে উহা প্রবল হইবে । 

৪৭ এ্রীল্রা। কোন রাইযতের দখলে ভূমি থাকিলে, ও সেই 

দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয 

তইলে। যদিও “তাহাকে দখল দেওযা হইল? 

এই মর্েরে কথা পারায় লেখা থাকে) তাহা 
সত্ত্বেও, এই অধ্যাষের কাধ্যপক্ষে এ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া 
হইল বলিধা গণ্য করা যাইবে ন!। 

“দখল দেওয়া” শব্দে 

অর্থ। 

সপ্তম অধ্যায়। 

কোফণ রাইয়ত। 

৪৮ প্রাল্রা। কোন কোফণ রাইযতকে ভূমির দখল দেওষা 

ৃ হইলে, এই আইনের বিধানাধীনে, তাহাকে 

কোক রাইযতগণের দখল দ্রিবার কালে, তাহার ও তাহার 
থাজন] দিবার 
দাষিত্ব। ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজনা দিবার চুক্তি 

হয়) উক্ত কোফ রাইয়ত সেই খাঁজনা দিতে 

বাধ্য হইবেন । 



৪৮ ক-খ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৫৫ 

কিন্ত কোঁফ1 রাইয়ত কর্তৃক যে খাজনা বা যে হারে খাঁজন! দিবার 

চুক্তি হয়, তাহা, রাইয়ত স্বীয় ভূম্যধিকারীকে যে খাজনা বা যে হারে 

খাজনা দেন) তাহা হইতে যেন কম না হয়। 

টাকা । এই অধ্যায়টা সমুদয় পরিবস্তিত হইয়াছে . ইহার সব ধারাগুলি 
নৃতন। পূর্বে ৪৮ ধারায় এই নিয়ম ছিল যে রাইয়ত তাহার ভূমযাধিকারীকে যে 

খাঁঞ্ন। দেন, তিনি কোফ রাইয়তের নিকট হইতে তাহার দওয়া! গুণ (রেজেষ্টারী 

করা পাট্টা হইলে ) বা দেড়গুণ (বিনা রেজেষ্টারী পাট! হইলে) আদায় করিতে 

পারিবেন, তাহার অধিক নহে । এখন সেরূপ কোন বাধা নিয়ম নাই । 

৪৮ 5 প্রাক । ৪৮থ হইতে ৪৮ঘ ধারার নিয়ম ব্যতিরেকে 
কোণ রাইয়তের . কোফ রাইয়তের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে 
খাজনা বৃদ্ধি । না । 

৩৮ এ প্রাল্রা। (১) লিখিত ও রেজিষ্টারীকত চুক্তিপত্র 

দ্বারা কোফ৭ রাইয়তের নগদান খাজনা বৃদ্ধি 

কর! যাইতে পারিবে ) 

কিন্তু কোফ রাইয়তের পুর্ব দেয় গাজনা অপেক্ষা টাকা প্রতি 

চাঁরি আনার অবিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না) কিন্তু নিয়লিখিত 

স্থলে তদধিক বুদ্ধি করা যাইবে-_ 

(/.)য্ধি রাইয়তের সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচায় কোক 
রাইয়তের যোত সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়, তবে সেই হেতু 

কোনও কোফণ রাইরত বদ্ধিত খাজনা দিতে ট্ুক্তি দ্বারা অঙ্গীকার 
করিতে পারেন ; কিন্ত এইরপে চুক্তিদ্বার! স্থিরীকত বদ্ধিত থাজনা উক্ত 
উৎকর্ষ প্রকৃতপক্ষে সাধিত হইলেই তবে দেয় হইবে; এবং যদি এ 

উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোফ রাইরতের কোন ক্রি না থাকে, তবে যতকাল 

এ উৎকর্ষ বর্তমান থাকে এবং এঁ যোতের উন্নতি সাধন করে, কেবল 

চুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি 



৫৩৬ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৪৮গ ধার! 

ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমে অবধারিত বদ্ধিত খাজন! দেয় হইবে, তাহার 
অধিককাল নহে। 

(%*) কোন কোফণ রাইযত যদি তাহার ভূম্যধিকারীর 
স্থবিধার নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলেব চাঁষ করেন বলিয়া অত্যন্ত 

কম খাজনাঁর হারে ভূমি ভোগ করেন, তবে পরে নদ ফসলের চাষ 
করিবাঁর দায় হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেস্তে উক্ত কোফ? রাইয়ত ন্যাধ্য ও 

উপযুক্ত খাজনা দিতে স্বীকুত হইতে পারেন । 

(২) উপরোক্ত (১) প্রকরণের বিধানমতে চুক্তিদ্বারা যে খাজনা 
ধার্য হয, তাহা চুক্তির তারিখ হইতে পনেব বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি 

করা যাইতে পারিবে ন|। 

টাকা । এই ধাবা নৃতন। ইহাব বিধানগুলি দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইযত 

সম্বন্ধে ২৯ ধাবাব বিধানের অনুঝপ | 

৪৮ গ্ প্রান্রা। এই আউনৈব বিধানাধীনে, কোন কোফণ 

রাইযতকে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারিণে 

উচ্ছেদ করা যাইতে পাবিবে, ততদ্যতীত অন্ত 

কোন প্রকারে নহে 2 

(+) তিনি বাঁকী খাজন। দিতেছেন না, এই হেতুতে ) 

কিন্ত বিশেষ [বিধি এই যে, যদি কোফ রাইষততকে ফসলে 

খাজনা না দিষা নগদান খাজনা দিতে হয় এবং যদি তিনি 

আদালতের মাবফত হাঁলতারিখ পর্্যস্ত সমস্ত বাকী খাজনা মাথ 

স্থ্দ ও আদালতের নিদ্ধীরিত ক্ষতিপুবণেধ টাকা দ্বিযা দেন, তাহা 

হইলে তন্রূপ বাকীথাজনার জন্য তিনি উচ্ছেদযোগ্য হইবেন না । 

(খ) তিনি ভূমি একপভাবে ব্যবহার করিযাছেন যে তজ্জন্ 

উহা! প্রজাস্বত্ব সম্বন্বীয কার্য্যের অনুপযোগী হইযাছে ; অথবা তিনি 

কোঁফা বাইযতের 

উচ্ছেদ । 



৪৮গ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৫৭ 

এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ 
করিলে, তাহার ও তীয় ভূঘ্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি আছে সেই 
চুক্তিব সর্ভানুদারে তাহাকে উচ্ছেদ কর] যাইতে পারে 

(গ) (লিখিত পাট্রাক্রযে তিনি ভূমি ভোগ করিতে থাকিলে ) 

পাট্টার মিয়াদ গত হইয়াছে, এই কারণে; 

(ঘ) । লিখিত পা্রাত্রমে তিনি ভূমিভোগ করিতে না থাঁকিলে ) 

তাহার ভূম্যধিকারী তীহাকে উঠিয়া যাইবার জন্য একবৎসরের 
নোটিশ দিয়াছেন এবং কষি-বৎসরের শেষে নোটিশের মিয়াদ অস্ত 

তইবে, এই কাঁরণে ; কিংবা 

(ঙ) ৪৮ঘ ধারার (৪) প্রকরণ অনুসারে আদালত কর্তৃক 

অবধারিত খাজনা দিতে তিনি অস্বীকৃত হইয়াছেন, এই কারণে ? 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, নিম্নলিখিতস্থলে (গ) ও (ঘ) দফার 

লিখিত কারণে কোঁন কোফ রাইয়ত উচ্ছেদযোগ্য হইবেন না-_ 

(/)। যদি উক্ত কোফ রাইয়ত, (১) ম্বীর ভূমি সম্বন্ধে কায়েমী 
ও উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রান্তিযোগ্য স্বত্বে স্বত্ববান বলিয়া তীহার 

ভূম্যধিকারী-যোতদার কর্তৃক কোন দলীলে স্বীকৃত হইয়া থাকেন, 

কিংবা (২) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাত্বত্ব সংশোধক আইনের 

পূর্বে বা পরে, বা আংশিক পূর্বে বা আংশিক পরে, ক্রমান্বয়ে ১২ 

বংনরকাঁল তাহার কোফ৭ যোত দখল করিতে থাকেন, বা তাহার 

উপর বাসভবন নিন্মীণ করিয়! থাকেন ) 

(%*) উক্ত (/) দফায় বণিত রাইয়ত ব্যতীত অন্যান্য রাইয়ুতকে 

উচ্ছেদ্ব করিতে হইলে, ভূম্যধিকাঁরী-যোতদারকে আদালতের সম্তোষ- 

জনকরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে উক্ত ভূমিতে তাহার নিজ 

বাসভবন নির্শীণের জন্য অথবা স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকজন 



৫৮ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৪৮ঘ ধারা 

বারা বা বেতনভোগী চাকর ত্বার বা অংশীদের সাহায্যে চাষ করার 

জন্য তাঁহার নিজ দখলে আন! প্রয়োজন ; নচেৎ উচ্ছেদ করিতে 

পারিবেন না। 
টাকা । এই ধারা নৃতন , ইহার সহিত দখলীস্বত্বশূন্ত রাইয়তকে উচ্ছেদ 

করা সন্বপ্ধে 8৪ ধারার বিধান তুলনা করা যাইতে পারে। এই ধারার লিখিত 

(গ) ও (ঘ) দফা! সংক্রান্ত যে (/*) ও (%*) বিশেষ বিধি আছে. তাহা! 8৪ 

ধারায় নাই, এবং এই কারণে কোফ1 রাইয়তের অবস্থা দখলীশ্বত্বশূন্য রাইয়স্ঠের 

অবস্থা হইতে ভাল বলিয়াই মনে হয । 

৪৮ভত্র প্রাল্লা। (১) এই আইনের বিধানাঁধীনে, কোন ভূম্যরধি- 

কারী কোফ রাইয়তের খাজন' বৃদ্ধির নিমিত্ত, 

এবং তিনি আদালতের নির্ধারিত খাজনা দিতে 

অস্বীকৃত হইলে, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার 

নিমিত্ত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন । 

/২) আদালত উক্ত যোত সম্বন্ধে কত খাজন৷ উপযুক্ত ও ন্যায্য 

হয় তাহা নির্ধারণ করিবেন) কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এইরূপে 

নির্ধারিত খাজনার হার, নগদ খাঁজনার বেলায়, মোকদ্দমা উপস্থিত 

' হইবার পূর্ববন্তী দশবৎসরের গড় অনুমিত উৎপন্ন শস্তের মূল্যের এক 
তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না, এবং ফসলে খাজনার বেলায়, এইরূপ 
উৎপন্ন শন্তের অর্ধাংশের অধিক হইবে না । 

(৩) কোফ৭ রাইয়ত উক্তরূপে নিষ্ধীরিত খাজনা দিতে স্বীকৃত 

কিনা তাহা আদালত তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ); কোফা? 

রাইর়ত সন্মত হইলে তিনি সম্মতির তারিথ হইতে পনর বৎসর খাল 

এ খাজনায় উক্ত যোত তীহার দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন । 

(৪) উক্তরূপে নির্ধীরিত খাঁজনা দিতে কোফণ রাইয়ত অসম্মত 

হইলে, আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন । 

মোকদ্ম। দ্বার! 

খাজন৷ বৃদ্ধি | 



৪৮৬ ধার! ] বঙ্গীয় গ্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ৫৯ 

(৫) এই ধার! অনুসারে উচ্ছেদের ডিক্রী হইলে, যে কৃষি-বৎসরে 

ডিক্রী হইল সেই কৃষিবৎসরের শেষে উক্ত ডিক্রী কার্যকর হ্ইবে। 

টীকা । এই ধারা নৃতন। উহা! ৪৬ ধারার (৬) (৭), (৮), (৯) ও (১) 

প্রকরণের অনুবপ"। এই ধারার (৩) প্রকরণ মতে কোফণ রাঁইয়ত পনর বৎসর 

কাল নির্দারিত খানায় ভূমি ভোগ করিতে ন্বত্ববান থাকিবেন . কিন্তু ৪৬ ধারাৰ 

(৭) প্রকরণমতে দখলী শ্বত্বশূন্য রাইয়ত মাত্র ৫ বৎসর ভোগ করিতে পারিবেন | 

৪৮৬৬ শ্রান্া / ৪৮গ ধারার (গ) ও (ঘ) দফা! লিখিত কারণে 

কোন রাইযত কোন কোর্ফ] রাইয়তকে উচ্ছেদ করিয়া থাকিলে, 
উচ্ছেদের সময় হইতে চারি বৎসরের মধ্যে যদি 

যোত পুনঃপ্রাপ্তির _ বাইয়তের ভূম্যধিকারী উক্ত যোত বা উহার 
জন্য "কাফ রাইয়তের 
দরথাস্ত। 'কান অংশ আর কাহাকেও বিলি করেন, 

| তবে যে যোত হইতে কোফর রাইয়ত উচ্ছেদ 

হইয়ছেন তাহা পুনঃগ্রাপ্তির জন্ত, যে আদালত উচ্ছেদের ডিক্রী 
পিয়াছিলেন সেই আদালতে, তিনি দরখাস্ত করিতে পারেন ; এবং 

তৎপরে আদালত যদ্দি তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হন যে, ভূম্যধিকারী উক্ত 

ভূমি নিজ বাসভবনের জন্য অথবা স্বয়ং বা নিজ পরিবারস্থ লোকজন- 

ছারা ব। বেতনতভোগী গাকরদ্বারা বা অংশীদের সাহায্যে চাষ করিবার 

নিমিত্ত ব্যবহার করেন নাই, তাহা হইলে আদালত দখল পুনঃপ্রাপ্তির 

জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং তর্দরুণ কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, 

আদালতের বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত হয় তাহাকে সেই ক্ষতিপূরণ দিবার 

আদেশ করিতে পারেন । 

টীকা। এই ধারাটা নূতন, এবং প্রঙ্জান্বত্ব আইনে এইরূপ পুনঃপ্রাপ্তির 

বিধানও একেবারেই নূতন | 



৬০ বঙ্গীর প্রজান্বত্ব বিষরক আইন [৪৮চ ওছধার৷ 

৪৮ প্াক্ত্রা? কোন কোঁফ? রাইয়তের যোত তাহার অন্যান্ত 
স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীতে অর্শিবে, 

কিন্তু ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে হস্তাস্তর 

করিতে পার! যাইবে ন]। 

টীকা । এই ধারা নূতন ইহার সহিত দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যোঁতের 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ২৬ ধারার বিধান তুলনা করিতে পারা যাঁয়। 

৪৮ছ প্রাল্রী। (১) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব ( সংশোধক ) 

আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে 
248 কোফর্ রাইয়তের দেশাচার অনুসারে ভূমিতে 

দখলীম্বত্ব ছিল, তাহার উক্ত ভূমিতে দখলীন্বত্ব 

কোফ রাইয়তের 

যোতের অনুষঙ্গ । 

থাকিবে । 

(২) যে কোফণ রাইয়তের দখলীম্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহার অব্যবহিত 
ভূমাধিকারীর বিরুদ্ধে দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের স্তায় সর্বপ্রকার 

অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা__ 

(/০) ২০, ২১৭ ২২) ও ২৬ক হইতে ২৬ পধ্যস্ত ধারা ব্যতীত 

পঞ্চম অধ্যায়ের অন্ান্ঠি ধারার লিখিত অধিকারসমূহ ) 
(৮০) ৩৫, ৮৬১ ১১৬ এবং ১৭৮ ধারায় যাহা লিখিত হইয়াছে, 

তাহার যতখানি সম্ভবপর হয় ; এবং 

(৩৯) চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখিত অধিকারসমুহ ) 

এবং এ সকল ধারা ও অধ্যায়ের কাঁ্যপক্ষে তীহার যোত উক্তরূপ 

ভূম)ধিকারীর বিরুদ্ধে দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের যৌতরূপে গণ্য হইবে । 

(৩) দখলীন্বত্ব বিশিষ্ট কাঁফ1 রাইয়তের স্বত্ব ১৬০ ধারার (ঘ) 
দফ| অনুসারে সংরক্ষিত স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে না। 

(৪) ৪৮ক হইতে ৪৮৬ পর্য্যস্ত ধারার যে বিধানগুলি এই ধারার 



৪৮জ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৬১ 

বিধানের বিপরীত, দখলীস্বত্ববিশি্ট কোফ রাইয়তের প্রতি সেই বিধান 

গুলি প্রযোজ্য হইবে না। 
টীকা । এই ধারা নৃতন। 

৪৮ ভ্ক প্রা । (১) বার বৎসরের অধিককালের অজন/ কোন 

কোঁফর্ রাইয়তের পার্টা রেজিষ্টারী করিতে হইলে, পার্টাদেওয়া ভূমির 
মূলের শতকরা ২* ভাগের সযান, অথবা পাট্টাদাঁতার বাৎসরিক খাজনার 

পাঁচ গুণের সমান, ইহাদের মধ্যে যেটা বেণী 
হয়। সেই পরিমাণে ভূম্যধিকারীর ফি) ও তাহা 

গাঠাইবার নির্দিষ্ট খরচা। ও নির্দিষ্ট ফরমে পাট্রার বিবরণসম্বলিত নোটিশ, 
এবং ভূম্যধিকারীর (বা তাহার কমন এজেণ্ট কেহ থাকিলে তাহার) 
উপর উক্ত নোটিশ জারী করিবার নির্দিষ্ট তলবানা, এই গুলি রেজিষ্টারের 
নিকট দাখিল করিতে হইবে, নচেৎ উক্ত দলিল রেজিষ্টারী করা 

তইবে না। 

সেলামি সম্বন্ধে বিধান । 

ব্যাহ্খযাঁ_€১) যদি পাট্টাদেওয়া ভূমি, পাট্টাদাতার যৌতের কোন 
অংশ হয়, তাহা হইলে, এই প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর ফী নির্ধীরণ করিতে 
হইলে এ পাট্রাদেওয়া ভূমি সমগ্র যোতের যত অংশ হয়, সেই অনুপাতে 
সমগ্র যোতের খাজনার ততভাগ উক্ত পাট্রাদেওয়া অংশের খাজনা হইবে, 

এইরূপ ধরিতে হইবে । 
ল্রযাখ্যা-(২) পাট্টাদাতা কর্তৃক সম্পাদিত পাটা, বা! পাট্রাগ্রহীতা 

কর্তৃক সম্পাদিত কবুলিরত এতদ্বভয়ই এই পান্ট্রা শব্দের অন্তত, কিন্ত 
পাট্টামূলে ভূম্যধিকারীর ফা দেওয়া হইয়া থাকিলে, কৰঝুলিয়তের অন্য 
তাহা আর পুনরায় দিতে হইবে না, এবং বিপরীতেও তত্বৎ। 

(২; ২৬গ ধারায় যেরপ বিহিত হইয়াছে, অব্যবহিত ভূম্যধিকারীর 

ফী যতদুর সম্ভব সেই ভাবে প্রেরিত হইবে। 



৬২ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৪৯-৪৯ক ধার! 

(৩) উক্ত (১) প্রকরণ অনুসারে ভূম্যধিকারী কর্তৃক ফা গ্রহণ করা 

হইলে, উহা উক্ত রাইয়ত বা কোফ। রাইয়তের যোতের খাঁজনার বা 
ভূমির পরিমাণ বা যৌতের কোন অনুষঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা ম্বীকাঁর- 

স্বরূপ কাধ্যকর হইবে না) অথবা উক্ত যোতবিভাগে বা তাহার খাজনা- 

বণ্টনে ভূম্যধিকারীর স্পষ্ট সম্মতি বলিয়াও তাহা বিবেচিত হইবে না। 
টীক1। এই ধারা নূতন । 

৪৯২ প্রীল্রা | (১) ৪৮চ ধারায় অন্ত প্রকারের কিছু থাকিলেও। 

২৬ছ ধারায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইর়ত সম্বন্ধে যে 

বিধান আছে, দেই ভাবে ও সেই সর্ডে, কোন 
কোফা রাইয়ত সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধকদিতে 

পারেন ; এবং কোর্াঁ রাইয়তগণ যেন দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, এরূপ 

ভাবে উক্ত ধারার বিধানগুলি যতদূর সম্ভব, তাহাদের সঙ্বন্ধে 

প্রযোজ্য হইবে । 

(২) কোফণ৭ রাইয়তের এ বন্ধক তাহার ভূম্যধিকারার উপর 

বাধ্যকর হইবে না। 
টীকা। এই খারাটা নৃতন ; পূর্বেকার ৪৯ ধার! বাদ দিয়া তস্বানে এই 

ধারাঁটা নূতন বণীন হইয়াছে । 

কোফ৭ রাইয়ত 

কর্তৃক বন্ধক 

সপ্তম-্ক অধ্যায়। 
আদিমনিবাসী কর্তৃক ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমত1 | 

৪১৯ প্রাল্রা । 1১) এই অধ্যায় প্রথমতঃ বীরভূম, বাঁকুড়া ও 

মেদিনীপুর জিলার সাওতাঁলদিগের প্রতি প্রযোজ্য 

হইবে এবং তাহারা এই অধ্যায়ের কার্ধ্যপক্ষে 
আদিমনিবাঁসী (91১011109১ ) বলিয়! গণ্য হইবে । 

এই অধ্যায়ের প্রয়োগ | 
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(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, সময়ে সময়ে কলিকাতা! গেজেটে প্রকাশ্শিত 

নোটিশ দ্বারা ঘোঁষণা করিতে পারেন যে, এই অধ্যায়ের বিধানগুলি, 

কোন জিলার বা! কোন স্থানের) নিয়লিখিত আদিম জাতিদের প্রতি 

প্রযোজ্য হইবে, এবং এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে সেই সব জাতিকে 

আদিমনিবাঁসী বলিয়! গণ্য করা হইবে, যথা-_ 

অন্তান্য জিলার সাওতাঁল, ভূইঞা, ভূমিজ, গারো, গণ্ড, হাড়ি, 
হাজাঙ্গ, হো, খারিয়া, খাঁরবার, কোচ (ঢাঁকা বিভাগ ), কোড়া, 

মগ (বাখরগঞ্জ জিলা), মাল ও সৌরিয়! পাহাড়িয়া, মেছ, মুণ্ডা, ওরাও 
এবং টুরি। 

(৩। উক্ত (২)প্রকরণ অন্থপারে নোটিশ প্রকাশিত হইলে, এই 

অধ্যায়ের বিধান ষে উক্ত জাতিদের প্রতি রীতিমত প্রযোজ্য হইযাছে 
তদপক্ষে উক্ত নোটিশ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে । 

(৪) স্থানীয গবর্ণমেন্ট .তদ্রপ নোটিশ দ্বারা ঘোষণা করিতে 
পারিবেন যে, কোন গ্সিলায় বা স্থানে (১) প্রকরণে উল্লিখিত সওতাল- 

দিগের প্রতি, কিংবা (২) প্রকরণে উল্লিখিত জাতিগণের প্রতি, এই 

অধ্যায় আর প্রযোজ্য হইবে না । 

(৫) এই আইনের অন্যত্র অন্য কোনরূপ বিধান থাকিলেও, 
(২) ও (৪) প্রকরণে বগিত প্রকারে স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট ঘোষণা করিতে 

পারেন যে, আদিমনিবাসী রাইয়তগণের প্রতি প্রযোজ্য এই অধ্যায়ের 

বিধানগুলি সুন্দরবনের উপনিবেশস্থাপিত ভূমির রাইয়তগণের প্রতি 

যতদুর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে বা! প্রযোজ্য হইবে না। 

টীকা । (৫) প্রকরণটী ১৯২৮ সালের সংশৌধক আইন দ্বারা সংযোজিত 

হইয়াছে । 
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৪৯২৩ শ্রান্রা । আদিমনিবাসী মধ্যন্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোফ1 

রাইয়ত তাহার মধ্যস্বত্বে বা ষোতে বা তাহার 

কোন অংশে তাহার কোন স্বত্ব বিক্রয়, দান, 

উইল, বন্ধক, পাট্রা বা অন্য €কোনরপ চুক্তিক্রমে 
এই অধ্যায়ের বিহিত বিধানব্যতিরেকে, হস্তান্তর করিলে তাহা সিদ্ধ 

হইবে না। 

শইগ প্রাক্রা । কোন আদিমনিবাসী মধ্যত্বত্বাধিকারী এই আইনের 

মধ্যসবত্বাধিকারী কর্তক বিধানান্ুপারে অন্ত কোন আদিমনিবাসীকে 

পান্তা দান। মধ্যস্বত্বাধিকারীরূপে ভূমি ভোগ করিবার জন্ত বা 
রাইয়তরূপে চাষ করিবার জস্ঠ পাটা দিতে পারে। 

শ৯ছ এ্রাল্রা। ৮৫ ধারার বিধানাধীনে, কোন আদিমনিবাসী 
রাইয়ত অন্ত কোন আদিমনিবাসীকে কোফ 

রাইঘ়তরাপে চাষ করিবার জন্ত স্বীয় যোত 

বিলি করিতে পারে । 

প্রজার হস্তান্তরের 

ক্ষমতার সীমা । 

রাইয়ত দ্বারা 

প্রজাপত্তন। 

৪১২৬৬ প্রান্তর । (১) কোন আদিমনিবাসী মধ্যত্বত্বাধিকারী, রাইয়ত 

অথবা কোফ৭ রাইয়ত অন্ত কোন আদিম 
মধান্বত্বাধিকী ী, 

রাইয়ত বা কোর্ষা নিবাসীর নিকট স্বীয় চাঁষের ভূমি সম্পূর্ণ থাই- 

রা দ্বারাথাই- খাঁলাসী বন্ধক দিতে পারে। কিন্তু এই বন্ধকের 

মিন মিয়াদ ম্পষ্টতঃ কিংবা পরোক্ষভাবে কোন চুক্তি 

ক্রমে কোন অবস্থাতেই সাত বৎসর কাল অথবা! তাহার নিজের শ্বত্বের 

কাল ( এতদ্ুভয্নের মধ্যে যাহা কম হয় ) অপেক্ষা অধিক হইবে না। 

এইরূপ প্রত্যেক বন্ধক রেজিষ্টারী আইন অন্থুদারে রেজিষ্টারী 

করিতে হইবে। 
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(২) কোন আদিমনিবাসী কেবলমাত্র সম্পূর্ণ খাই-খালাসী বন্ধক 

দিতে পারিবে, অন্ত কোন প্রকার বন্ধক নহে। 

জিরার শুউ১চ প্রাণ । (১) যদি কোন অবস্থায় 

হস্তান্তরের নিখিত্ত (ক) কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী 
কালেক্টরের নিকট. ৪৯গ ধারা অনুসারে স্বীয় ভূমি পাট্টা দিতে 
বি অসমর্থ হয়, বা কোন আদিমনিবাসী রাইয়ত 

৪৯ঘ ধারা অনুসারে স্বীয় যোত কোঁফর বিলি করিতে অসমর্থ হয়, 

কিংবা কোন আদিযনিবাসী মধ্যত্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা কোফ? 

রাইরত ৪৯উ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে অন্ত কোন আদিমনিবাসীর 

নিকট স্বীয় ভূমি বন্ধক' দিতে না পারে, কিংব 
(খ) কোন আদিমনিবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী রাইয়ত বা কোফ? 

রাইয়ত, স্বীয় ভূমি বা তদীয় অশবিশেষ বিক্রয়, দান, বা উইলঘ্বারা 
অন্ত কোন ব্যক্তির নিকট হস্তাস্তরিত করিতে ইচ্ছুক হয়, 

তবে সে (ক) দফাস্থলে, আদিমনিবাঁসী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির 

নিকট উক্ত ভূমি হস্তাস্তর করিবার জন্য, কিংবা (খ) দফাস্থলে যে 

কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, দান বা উইল দ্বারা হস্তান্তর করিবার 

জন্য, কালেক্রের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং কালের 
যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ আদেশ দিবেন | 

(২) এইরূপ প্রত্যেক হস্তাস্তর রেজিষ্টারীকৃত দলিল দ্বার 

করিতে হইবে, এবং দ্বলীল রেজিষ্টারী ও ভূমি হস্তাস্তরিত হইবার পূর্বের 

দলিলের সর্ভত এবং হস্তাত্তরসম্বন্ধে কালেক্টরের লিখিত সম্মতি লইতে হইবে। 

(৩) যে ভূমিবা তদীয় অংশ তৎসংক্রাত্ত দলীলের সর্ভতমতে 
বা অন্ত কোন আইন বা স্থানীয় প্রথামতে। হস্তান্তরযোগ্য নহে, তাহার 

হস্তান্তর এই ধারার দ্বার! সিদ্ধ হইয়া যাইবে না । 
৫ 
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৪৯ প্রাক্রা । কোন আদিমনিবাঁসী মধ্যত্বত্বাধিকাঁরী, বা রাইয়ত 

এই অধ্যায়ের বিধানের বা কোঁফণ রাইয়ত কর্তৃক এই অধ্যায়ের 

বিরুদ্ধে কোন হস্তান্তর বিধানের বিপরীতে কোন হস্তাস্তর হইলে 
রেজিষ্টারী হইবে নাবা 
আদীলত সিদ্ধ বলিয়া তাহা রেজিষ্টরী করা হইবে না বা কোন দেওয়ানী 

গণ্য করিবেন না। বা ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতে সিদ্ধ বলিয়া 

গৃহীত হইবে না। 

৪৯তক শ্রীল্্রা । ৪৯খ ধারার বিধানের বিপরীতে যদি কোন 

আদিমনিবাসী মধ্য্বত্বাধিকারী বা রাইয়ত বা 
মধ্যস্বত্বাধিকারী; এ ও 

& রা ০) মত ক ত 871 কোফ 1 রাইয়ত, কোন মধ্যম্বত্ব বা যোত বা 

রাইয়ত দ্বার অবৈধ. তীয় অংশ হস্তান্তর করে, কিংবা ৪৯৬ ধারার 

হস্তান্তর রদ করিতে (১) প্রকরণের বা ৪৯চ ধারার বিধান লঙ্ঘন 
কালেইরের ক্ষমতা । 

করিয়! হস্তাস্তরগ্রহীত৷ সেই ভূমি দখল করিতে 

থাকেন বা ভুমি দখলে রাখেন, তবে কালেক্টর স্বতঃপ্রণোদ্দিত হইয়া বা 
কোন দরখাস্তক্রমে সেই ব্যক্তিকে উক্ত মধ্যন্বত্ব || যোত বা তদীয় অংশ 
হইতে, লিখিত আদেশ দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারেন ) 

কিন্তু 

(ক) যে ব্য/ক্তকে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তিনি যদি ক্রমান্বয়ে 

১২ বৎসর কাল দখল করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে উচ্ছেদে কর! 

যাইবে নাঃ 

(খ) তাহাকে উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবাঁর 
স্থযোগ দেওয়। আবশ্যক । 

(২) উল্জ (১) প্রকরণ অনুসারে কালের যখন আদেশ দেন, 

তখন তিনি 

(ক) সেই হস্তাত্তরিত ভূমি উক্ত আরদিমনিবাঁপী মধ্যত্বত্বাধিকারী, 
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রাইয়ত বা কোফ রাইয়তের নিকট বা তাহার ওয়ারিস বা আইনমত 

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন ; কিংবা 

(খ) হস্তাস্তরকাঁরী বা তাহার ওয়ারিস বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত- 

ব্যক্তিকে না পাঁওয়1 গেলে, কালেক্টর ঘোষণা করিবেন যে, উক্ত ভূমি 

বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ৪৯ ঝধারার বিধানাধীনে, ভূম্যধিকারীকে ' 
দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দেই ক্ষমতা যদি ভূম/ধিকারী কর্তৃক এক 
বৎসরের মধ্যে পরিচালিত ন1 হয়, তবে কালেক্টর ছয় মাসের মধ্যে 
ভূঘ্যধিকারীর পক্ষ হইতে, কোন আদিমনিবাসীর সহিত, তিনি যে সর্ভ 

উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই সর্ভে বন্দোবস্ত করিবেন ; আর যদি 
কালেক্টর উক্ত সময়ের মধ্যে বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হন) তাহা হইলে 

ভূমি বন্দোবস্ত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা! ভূম্যধিকারীর হইবে । 

৪৯ কাল্রীল্্রা। (১) যখন-- 

(ক) কোন যোত বা তীয় অংশ 

বন্দোবস্ত করিবার স্বত্ব ৪৯জ ধারার (২) প্রক- 

রণের (খ) দফামতে ভূম্যধিকারীকে দেওয়া 

হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয়, কিংবা 

(খ) কোন আদিমনিবাসী প্রজা তাহার যোত বা তদীয় অংশ 

ইস্তফা দেয়, বা তাহার বাস্বগৃহ পরিত্যাগ করে ও যোতের দখল 
ছাড়িয়। দেয়, তাহা হইলে, ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাধীনে, 

ভূম্যধিকারী- 

//০) উক্ত যোত বা তদীয় অংশ অন্য কোন আদিমনিবাঁসীর 

সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন, কিংবা 

(% ) কালেক্টরের লিখিত অনুমতি লইয়া আদিমনিবাসী ব্যতীত 

কোন কোন যোত 
পুনঃ পত্তন | 
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অপর কোন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে বা নিজ দখলে রাখিতে 

পারেন ; 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, কলেক্টর যদ্দি সন্তষ্ট হন যে, এই 
প্রকরণে উল্লিখিত ইস্তফা বা পরিত্যাগ, ৪৯খ, ৪৯৬। বা ৪৯চ ধারার 

-বিধানগুলি অতিক্রম করার উদ্দেপ্তে করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি 

উক্তরূপ অনুমতি দানে বিরত হইবেন না। 

(২) যদি কোঁন ভূম্যধিকারী (১) প্রকরণের বিধান লঙ্ঘন 

করিয়। উত্তরূপ কোন যোত বন্দোবস্ত করেন বা অন্ত কিছু করেন, তবে 

কালেক্টর ৪নজ ধার! অনুসারে যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহা করিতে 

পারিবেন । 

৪৯১৩ শ্রান্্র! । এই আইনে অন্তরূপ বিধান থাকা সত্বেও, 
টানাররালা কোন মধ্যত্বত্বে বা যোতে বা তদীয় অংশে 

অনুসারে প্রজার কোন আদিমনিন'সী মণ্যস্বত্বাধিকাঁরী বা রাইয়ত 

স্বত্ব নিলামের ক্ষমতা বা কোঁফ রাইয়তের যে স্বত্ব আছে, কোন 

রি আদালত তাহা নিলাম করিবার ডিক্রী বা 

আদেশ দিবেন না, কিংবা এরূপ কোন স্বত্ব কোন ডিক্রী বা 

আদেশজারীক্রুমে “নলাম হইবে না) 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে+_ 

(ক) কোন আদিমনিবাসীর মধ্যত্বত্ব বা যোত, উক্ত মধ্যস্বত্ব 

বা যোতসন্বন্ধে দেয় বাঁকী খাজনা আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতের 

ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইতে পারে ) 
(থ) যদি (/০) বীরভূম, বীকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার সাওতাল- 

গণ সম্বন্ধে ১৯১৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে এবং (%) ধীহাদের 

প্রতি এই অধ্যায় প্রয়োগ করা হইয়াছে, এরূপ জাতিগণ সম্বন্ধে ৪৯ক 
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ধারার (২)প্রকরণ অন্দারে নোটিশপ্রকাশের তারিখের অন্ততঃ এক 
বৎসর পূর্বে, এইরূপ ডিক্রী হইয়া থাকে বা চুক্তিপত্র রেজিষ্টারী 
করা হইয়া! থাঁকে, তাহা হইলে এই ধারামতে এরূপ মধ্যন্বত্ব বা যোত 

ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইতে কোন বাধা হইবে না বা কোন চুক্তিপত্রের 
সর্তে বিশ্র হইবে না। 

(গ) কোন সরকারী প্রাপ্যের শ্ঠায় যাহা আদায় করিতে 

পারা যায় এরূপ কোন প্রাপ্য আদাবের জন্য এরূপ মধ্যস্বত্ব বা 

যোত নিলাম করাইতে এই ধারায় কোন বাধা নাই। 

৪১২ শ্রাক্সা। যদি কোন আদিমনিবাঁসী মধ্যন্বত্বাধিকারী বা 
রাইয়ত বা কোফণ রাইয়তের বিরুদ্ধে যোতজমী 

সংক্রান্ত ডিক্রীজারীক্রমে তাহার যধ্যস্বত্ব বা যোত 

বা তাহার কোন অংশ নিলামের আদেশ হয়) 

তবে ডিক্রীজারীকারী আদালত প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্ 

প্রজাঁকে উপযুক্ত সময় দিবেন । 

৪৯৯ প্রাল্রাী। (১) কালেইরের ক্ষমতা বিশিষ্ট জিলার অন্য 

কোন কর্মচারী ৪৯চ, «ঈজ বা ৪৯ঝ ধার! 

অনুসারে কোন আদেশ দিলে, আদেশের তারিখ 

হইতে ৩০ দ্রিনের মধ্যে, তদ্বিরুদ্ধে জিলার কলেক্টরের নিকট আপীল 

করা যাইবে) এবং আপীলে কালেক্টর যে আদেশ দিবেন তাহা চূড়াস্ত 

ইইবে | 

কিন্তু কালেইরের এইরূপ আদেশ কমিশনার সাহেব সংশোধন 

(16%15101) ) ও পরিবর্তন করিতে পারিবেন । 

(২) উপরোক্ত (১) প্রকরণের বিধান সত্বেও, এই আইনের দশম 

অধ্যায়-অনুযাঁয়ী কাধ্যকারী কোন কর্মচারী ৪৯চ, ৪৯ বা ৪৯ঝ 

ডিক্রীজ।রী শ্থগিত 
করণ। 

আগীল ও রিভিসন । 
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ধারা অন্ুপারে কোন আদেশ করিলে, তাহার বিরুদ্ধে, স্থানীয় 

গভর্ণমেন্ট যে কর্মচারীকে নিষুক্ত করিবেন, তাহার নিকট আপীল হইবে; 
এবং আপীলে এইরূপ কর্মচারী যে আদেশ দিবেন তাহা চূড়ান্ত হইবে। 

কিন্তু উক্ত কর্মচারীর আদেশ, স্থানীয় গভর্ণমেন্টক্ভুক নিযুক্ত 

অপর এক উদ্ধীতন কর্মচারী সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারিবেন । 

“. (৩) ৪৯চ, ৪৯জ ও ৪৯ঝ ধারা অনুসারে কোন জিলার কালেক্টরের 
মূল (011£109]) আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপীল করা 

যাইবে। 

৪১৯ এ্ৰাল্রা 1 এই অধ্যায় অনুসারে কাঁলেক্টরের কোন আদেশ 
পরিবর্তন বা! রদ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে 

কোন মৌকদ্দমা করিতে হইলে, প্রতারণা বা 

কালেক্টারের বিচারাধিকারের অভাব এই ছুই হেতু ভিন্ন অন্য কোঁন 
হেতুতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে ন|। 

৪৯ভ প্রাল্লা ॥ কোন মধ্যন্বত্বাধিকাঁরী বা রাইয়ত বা কোফ? 
রাইয়তদ্বাবা স্বীয় মধ্যত্বত্ব। যোৌত বা তদীয় অংশের 

হস্তান্তর নিম্নলিখিত স্থলে সরল বিশ্বাসে কৃত হইয়। 

থাকিলে। এবং তাহা প্রকারান্তরে অসিদ্ধ বা 

অবৈধ ন! হইলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাদ্বারা তাহা অসিদ্ধ হইবে না 

(ক) যদি এ হস্তান্তর বীরভূম' বীাকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার 
সাঁওতাল সম্পর্কে ১৯১৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্বে হইয়া থাকে, 

(খ) ৪৯ক ধাঁরা্থদারে যাহাদের প্রতি এই অধ্যায় প্রয়োগ 
করা হইয়াছে, এরূপ অন্যান্ত জাতি সম্পর্কে, যদি তাহাদের সম্বন্ধে ৪৯ক 

'ধারার (২) প্রকরণ অনুসারে নোটিশ প্রকাশের তারিখের অস্ততঃ 

একবৎসর পূর্বে হস্তাস্তর হইয়া থাকে । 

মোকদমায় বাধা। 

কতকগুলি হস্তান্তর 

সংরক্ষণ | 
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অধম অধ্যায়। 

খাজন! সম্বন্ধে নাধারণ বিধান। 

খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান । 

৮০ প্রীল্রা | (১ কোন মধ্যম্বত্বাধিকারী বা রাত ও তাহারি 

পূর্ববাধিকারীরা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময হইতে 

অপরিব্তিত খাজনায় বা খাজনাব হারে ভূমি 

ভোগ করিয়া থাকিলে, মধ্যন্বত্বের বা যৌতের 

অন্তর্গত ভূমির পরিমাণের পরিবর্তন বিনা অন্ত কোন হেতুতে এ খাঁজনা 
বা খাজনার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। 

(২) এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা কার্ধ্যানুষ্ঠানে যদি এপ 

প্রমাণ হয যে, কোন মধ্যন্বত্বাধিকারী, রাইয়ত বা তাহার পূর্ববাধিকারীরা 

উক্ত মোকদ্রমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্বের ২০ বদর ধরিয়া 

অপরিবন্তিত খাঁজনায় বা খাঁজনার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, 
তবে, যাবৎ তদ্িপরীত প্রমাণিত না হয়, তাবৎ এইরূপ অনুমান 

হইবে যে, তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই এ খাজনায় বা 

খাজনাঁর হারে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি কোন আইনে এইবপ আদেশ 

থাকে যে, কোন স্থানে মোকররী খাঁজনায় বা মোকররী খাজনার 

হারে কোন শ্রেণীর প্রজান্বত্ব থাকিলে তাহা উক্ত আইনের নিদিষ্ট 

কোন তারিখের মধ্যে রেজিষ্টারী করিতে হইবে। তবে এ স্থানে 
উক্ত শ্রেণীর প্রজাম্বত্ব তদ্রুপে রেজিষ্টারী করা না হইয়া থাকিলে, 

ততসম্ন্ধে এ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান খাটিবে না। 

থাজনাৰ চিবস্থিরতা 
সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান 
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(৩) কোন ভূমি, অন্য যে ভূমির সহিত যুক্ত হইয়া একধোত ছিল, 

সেই ভূমি হইতে পৃথক কর! হইয়া থাকিলে, বা অপর কোন ভূমির 
সহিত যুক্ত করিয়া এক-যোতি করা হইয়া থাকিলে, রাইয়তের 

ভোগকূত ভূমি সম্বন্ধে এই ধারামতে কাঁধ্য হইবার কোন বিদ্ব হইবে না। 

(৪) কয়েক বৎসরের মিয়াদী মধ্যস্বত্ব, বা ভূম্যধিকারীর 
ইচ্ছানুপারে যাহার শেষ হইতে পারে এইরূপ মধ্যদ্বত্ব সম্বন্ধে এই 
ধারার কোন কথা খাটিবে ন।। 

৪ প্রাল্রা॥। কোন প্রজার খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে বা কোন 

কষি-বৎসরে তিনি কি সর্তে ভূমি ভোগ করেন 

টি ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী 

সম্বন্ধে অন্মমান। কৃষি-বৎসরে যে খাজনা দিয়া যে সর্তে তিনি 

ভূমি ভোগ করিয়াছেন, তছ্িপরীত প্রমাণিত না 

হইলে, সেই খাজনা দিয়া সেই সর্তে তিনি ভূমি ভোগ করিবেন এইরূপ 
অনুমান কর] হইবে । 

ভূমির পরিমাণের পরিবর্তন হইলে খাজনার পরিবর্তন । 

৮২ শ্বাক্াী | (১) (ক) কোন গ্রজা পূর্বের যে-পরিমাণ ভূমির জন্য 

খাজনা দিয়াঞেন। পরে মাপ করিয়া তাহার অধিক ভূমি প্রমাণ 

হইলে, সেই অধিক ভূমির জন্য অতিরিক্ত 

ভান খাজনা দিতে বাধ্য হইবেন? কিন্ত যদি প্রমাণ 

খীজনার পরিবর্তন। হয় যে, এ অতিরিক্ত ভূমি পূর্বে "৯ মধানত্ 

বা মোতের অন্তর্গত ছিল এবং পরে শিকন্তিক্রমে 

( 110%101) ) বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য 

খাজনা! কমান হয় নাই, তবে এই নিয়ম খাঁটিবে না ) এবং 



৫২ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৭৩ 

(খ) কোন প্রজ। পূর্বে যে পরিমাণ তৃমির জন্য খাজনা 

দিয়াছেন, তাহার মধ্যন্বত্ব বা যৌতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরে 

মাপ করিয়া কম প্রমাণিত হইলে তাহার খাজনা কমাইতে স্বত্ববান 

হইবেন) কিন্তু যদ্দি প্রমাণ হয় যে, নষ্ট ভূমি পয়স্তিক্রমে 18110051071) 

বা অন্য কোন প্রকারে তাহার মধ্যস্বাত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমিতে 

সংযোজিত হইয়াছিল এবং এরূপে যোগ হওয়া সত্বেও খাঁজনাবৃদধি 

করা হয় নাই, তবে এই নিয়ম খাটিবে না। 

(২) যে পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্বে খাজনা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মোকদ্ধমার কোন পক্ষ যদি এরপ প্রার্থনা 

করেন' তবে আদালত নিক্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন £-- 
(ক) উক্ত প্রজান্বত্ব উদ্তবের মূল এবং সর্ভৃগুলি, যথা--এ 

খাজনা] মধ্যন্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত সমগ্র ভূমির নিমিত্ত থোক 

খাজনা ছিল কি না) 

(খ) প্রজার মোট খাজনার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া, কিংবা 

প্রকারান্তরে ভূন্যধিকারীর জ্ঞাতদারে*ও অনুনতি সহকারে এ প্রজ্জাকে 

অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে কিনা ) 

(গ) খাজন] বা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি না হইয়া 

কতকাল এ প্রজান্বত্ব চলিতেছে ; ও 

(ঘ) উক্ত প্রজাস্বত্ব স্থষ্টির সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহত হইত 
তাহার তুলনায়, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যে মাপকাঠি ব্যবহৃত 

হয় তাহার দৈর্ঘ্য । 

(৩) কত খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা নিদ্ধীরণ করিতে 

হইলে, নিকটস্ক সেই প্রকারের ও সেইরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির 
নিষিত সেই শ্রেণীর প্রজাদের কি হারে খাজন৷ দিতে হয় তাহার 
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প্রতি, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর বেলায়, তিনি স্বীয় মধ্যত্বত্বের খাজনা 

হইতে কত লত্য পাইতে স্বত্ববান, তত্প্রতি আদালত দৃষ্টি রাঁখিবেন ; 

কিন্ত মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যাহা অনুপযুক্ত বা অন্াষ্য হয়, এরূপ 
খাজনা কোন স্থলেই ধাঁধ্য করিবেন না। 

৯48) মধ্যন্বত্বের বাযোতের বাধিক মুল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা 
পুব্বেকোর মোট বাধিক মুল্যের যত অংশ হয়, খাজনার যত টাকা 

কমাইতে হইবে তাহা পূর্ব-দেয় খাজনার তত অংশ হইবে ; কিংবা; 
নষ্টভূমির বাধিক মুল্য সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাঁণ না পাওয়া গেলে, 
যে পরিমাণ ভূমি হাঁস হয়, তাহা মধ্যন্বত্ব বা যোতের অন্তর্গত 

ভূমির পরিমাণের যত অংশ, খাজনার যত টাক। কমাইতে হইবে, তাহা 

পূর্ব দেয় খাজনার তত অংশ হইবে । 

(৫) এই ধারামত কোন নৌকদমায়, কোন্ অতিরিক্ত ভূমি ভুক্ত 
হইতেছে তাহা ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করিতে না 
পারিলে, এ অতিরিক্ত ভূমির জন্য কত অতিরিক্ত খাজনা দিতে 
হইবে, তাহা যোতের অন্তর্গত সমস্ত ভূমির জন্য যে গড় হারে খাজনা 

দেওয়া হয়, সেই হারে হিসাঁব কর! যাইতে পারিবে । 

(৬) যদ্দি এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী বা প্রজা 

এইরূপ প্রমাণ +রেন যে 

(/০) যখন পান্টরীয় বা কবুলিয়তে ভূমির পরিমাণ লিখিত হুইয়া- 

ছিল, সেই সময়ে বা প্রায় সেই দময়ে, যে মহালে বা কায়েমী মধ্য- 
স্বত্বে বা উহার অংশে এ মধ্যত্বত্ব বা যোত অবস্থিত, সেইখানে ভূমি 
মাপ করিবার পর বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল; কিংবা 

(%*) যে থোকার উপর নির্ভর করিয়া দাবী করা হইয়াছে, 
সেই থোকাঁয় লিখিত ভূমির পরিমাণের দঙ্গে, কাউন্টারফাইল রসিদে 
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লিখিত ভূমির পরিমাণ মিলিরা যায়, এবং থোঁকা যখন প্রস্তত করা 

হইয়াছিল, তখন ভূমি মাপ করিবার পর বন্দোবস্ত করার প্রথা ছিল।-- 
তাহা হইলে অনুমান করা হইবে যে, মাপ করিয়াই ও মধ্যন্বত্ব বা 

যোত বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল । 
টাকা । পূর্বেকার () প্রকরণটার ভাষা পরিবর্তন করিয়া এক্ষণে উন: 

পরিধ্ণার করিয়া লিখিত হইয়াছে । পূর্বে উহার ভাষ' অত্যন্ত জটিল ছিল৷ 

খাজনা দিবার কথা । 

৮২০ প্রাল্রা। চুক্তি বা প্রচলিত দেশাচারের নিয়মীধীনে, কোন 

প্রজার দেয় নগদান খাজনা সমান চারি কিন্তিতে 

দিতে হইবে) কৃষি-বৎসরের প্রত্যেক তিন মাসের 

শেষ দিনে এক এক কিস্তির টাক! দেয় হইবে । 

৮৪ এ্রাল্লা। (১) প্রত্যেক খাজনার কিন্তি যে তারিখে দেয় 

খাজনা দিবার সময় ও হয়, সেই তারিখে ৃর্ধ্যান্তের পূর্বে প্রত্যেক প্রজা 
হান এ কিস্তির টাকা দিবেন বা দিবার জন্য উপস্থিত 

করিবেন। 

কিন্তু খাজনা দেয় হইবার পূর্বেও, সেই বৎসরের মধ্যে যে কোন 
সময়ে উক্ত বৎসরের দেয় খাঁজন। প্রজা দিতে বা দ্বিবার জন্য উপস্থিত 

করিতে পারিবেন। 

(২) খাজনা নিয্নলিখিতরূপে দিতে পারা যাইবে__ 

(/৯) ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে, অথবা ভূম/ধিকারী অন্য যে 
স্বিধামত স্থান নিরূপণ করেন সেই স্থানে ; কিংবা 

(%০) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিধিনিদিষ্টক্রমে মনিভর্ডার দ্বারা । 

৬১ ধারা অনুসারে আদালতে খাজনা আমানত করিয়াও দেওয়া 

যাইতে পারে। 

খাজনার কিস্তি । 
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(৩) নির্দিষ্টগ্রকারে মনিভর্ডার দ্বারা খাজনা! পাঠান হইলে, 
যতক্ষণ না তাহার বিপরীত প্রমাঁণ হইতেছে, দেই পধ্যস্ত আদালত 

অনুমান করিতে পারেন যে, খাজনা দিবার জন্ত উপস্থিত কর! হইয়াছে । 
(”) মনিঅর্ডারে প্রেরিত খাঁজন! ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিলে, 

। মুনিঅর্ডারের ফরমে উল্লিখিত কোন বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি 

কোন স্বীকারোক্তি করিয়াছেন বলিয়! প্রমাণে গ্রাহ্হ হইবে না, কিংবা 

তিনি ২৬ঘ) ২৬৬, ২৬চ বা ২৬ ধারার লিখিত কোন ম্বত্ব ত্যাগ 

করিয়াছেন বলিয়াও গণ্য হইবে না। 

(৫) খাজনার কোন কিন্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় 

তয় সেই সময়ে বা তৎপৃর্ধে যথাবিধি দেওয়া না হইলে তাঁহা বাঁকী 
খাজনা! বলিয়া গণ্য হইবে । 

টাকা। (১) ও (২) প্রকরণের ভাষা কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাবে 

লিখিত হইয়াছে । খাজনা দিবার জন্ত টপস্থিত করার ($9009£) কথা ও (১) 

প্রকরণের দ্বিতীয় প্যারাটা নৃতন। (৩) ও (8) প্রকরণ ছুইটী একেবারে নৃতন | পূর্বে 

ভূমাধিকারীরা পাছে খাঁজনার ম্ণিঅর্ডার গ্রহণ করিলে কোন কিছু সম্বপ্ধে 

স্বীকার করা হয এই ভয়ে মণিঅর্ডার গ্রহণ করিতেন না; এই ভয় দূর করিব'ব 
কন্ঠ (৪) প্রকরণ বিহিত হৃইয়াছে। 

৮০ প্রানী । (১) কোন প্রজা খাজনার হিসাবে কোন টাঁকা 

দিলে, যে বৎসরে বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে 
টাক! কিবপে জমা 
কে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে 

পারিবেন, এবং তদন্ুসারে এ টাকা জমা 
করা হইবে। 

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে 

বৎসরে ও যে কিস্তিতে উচিত বিবেচনা করেন। সেই হিসাবে টাঁকা 

জম! করিতে পারেন । 
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দ্াখিল| ও হিসাঁব। 

৪৬ প্রান্রা। (১) কোন প্রজা স্বীয় ভূম্যধিকারীকে খাজনার 
বাঁবদ টাকা দিলে, তিনি সেই টাকার জন্ত উক্ত 

ভূম্যধিকারীকে টাকা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ তাহার 
বে রি স্বাক্ষরিত লিখিত দাখিলা পাইতে স্বত্ববান: 

হইবেন । 

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি প্রস্তত করিবেন ও নিজের 

নিকট রাখিবেন। 

(৩) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে যে বিশেষ কথা লিখিত 

আছে, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী টাকা গ্রহণের সময়ে যাহা যাহা নির্দেশ 

করিতে গারেন। দাখিলায় ও তাহার মুড়িতে সেই দেই বিশেষ কথা 

লেখা থাকিবে । 

কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে, সাধারণতঃ কিংবা বিশেষ 

কোন স্থানের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্ধমার নিমিত্ব, পরিবর্তিত 

ফরম নির্দেশ বা অনুমোদন করিতে পারিবেন । 

(8) যদ্দি কোন দাখিলায় এই ধারার আদেশমত যে সমন্ত বিবরণ খাঁকা 

উচিত তাহা! মোটামুটিভাবে না থাকে, তবে যাবৎ তাহার বিপরীত না 

গ্রমাণিত হইতেছে, তাবৎ এই অনুমান হইবে যে দাখিল! যে তারিখে দেওয়া 

হইয়াছে, সেই তারিখ পর্য্যস্ত সমুদয় খাজন। পরিশোধ করা হইয়াছে । 

৮৭. প্রা । (১) কষি-বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত 

খাজন। দিতে হইবে, ততৎ্সমন্তই দেওয়া হইয়াছে 
বৎদরের শেষে প্রজার বলিয়৷ ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এ বৎসর 

7৯৮ শেষ হইবার পর তিন মাসের মধ্যে, এ প্রজা 

বিনা খরচে স্বীয় ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে এ 
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বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রাপ্য সমুদয় খাজনার ফারখতীন্বরূপ উক্ত 
ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত দাখিল! পাইতে স্বত্ববান হইবেন | 

(২) ভূম্যধিকারী যদি এঁবপ স্বীকার না করেন, তাহ। হইলে প্রজ] 
চারি আনা ফী দিলে, এ বৎসর শেষ হইবার পর তিনমাসের মধ, এই 
,আইনের দ্বিতীষ তফসীলে যে যে বিশেষ কথা লিখিত আছে তৎসম্বলিত 

হিসাবের বিবরণপত্র, কিংবা স্থানীষ গভর্ণমেণ্ট সমষে সময়ে সাধারণতঃ 

কিংবা বিশেষ কোন স্থানের অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোক্দমার 

জন্য অন্ত ঘে ফরম নির্দেশ করেন সেই ফরমে হিসাবের বিবরণপত্র পাইতে 

স্বত্ববান হইবেন | 

(৩) ভূম্যধিকাঁবী ধঁবপ বিবরণসম্বলিত হিসাবপত্রের নকল প্রস্তত 

করিবেন এবং নিজের নিকট রাখিবেন | 

৮৮ প্রাল্ললা । ৩) প্রজা কোন খাজনা দিলে যদি ভূম্যধিকারী 
না যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা তাহাকে ৫৬ ধারার 

বিববণপত্র না দিলে  বিধানমতে বিবরণসম্বলিত দাখিলা দিতে অস্বীকার 

এবং মুড়ি না বাখিলে বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজনা! দিবার 
দণ্ড ও জবিমানা । 

তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, খাঁজনার 

পরিমাণের অনধিক দ্বিগুণ টাঁকা (আদালত যাহা উচিত বোধ করেন ) 

দণ্ুস্ববপ উঞ্ ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে আদায় করিবার জন্ঠ 

মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন । 

(২) যদি ভূম্যবিকারী যুক্তিসঙ্গত কারণ বিনা, প্রজার প্রার্থনামতে 

৫৭ ধারায় লিখিত ফারখতীন্বরূপ দাখিলা কিংবা হিসাবের বিবরণপত্র 

দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেনঃ তবে যে বংসরেব দাখিলা বা হিসাব 

দেওয়া উচিত ছিল সেই বৎসর প্রজ। ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজনা 

দিধাছেন তাহার মোট পরিমীণের অনধিক দ্বিগুণ টাকা ( আদালত 
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যাহা উচিত বোধ করেন ) দণ্ডস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে 

আদায় করিবার জন্ঠ উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি-বসরের মধ্যে মোকদম। 

উপস্থিত করিতে পারিবেন । 

(৩) যদি কোন ভূম্যধিকাঁরী বা তাহার গোমস্তা যুক্তিসঙ্গত 
কারণ বিনা ৫৬ বা ৫৭ ধারার বিধানমত প্রজাকে কোন রসিদ বা 

বিধরণপত্র দিতে, অথবা কোন রসিদ বা বিবরণপত্রের মুড়ি বা নকল 

প্রস্তুত করিয়৷ রাখিতে, ত্রুটি করেন) তবে কালেক্টর সরাসরিমতে তনস্ত 

করিয়া এ ভূম্যধিকারী বা গোমস্তার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড 
করিতে পাঁরিবেন। 

(৪) তুম্যধিকারীর বা! গোমস্তার ক্রটির তারিখ হইতে একবৎসরের 

মধ্যে কোন রাজন্ব কর্মচারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া, অথবা প্র 

তারিখ হইতে ৩ নাসের মধ্যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে 

নালিশ প্রাপ্ত হইয়া, অথবা কোন দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট পাইরা। 
কালেক্টর (৩) প্রকরণান্ুদারে সরাদরিমতে অনুসন্ধান করিতে 

পারিবেন । 

(৫) উক্ত (৩) প্রকরণান্ুপারে কোন মোকদ্মা উপস্থিত করা 

হইলে) কালেক্টর যদি এ মোকদ্রমা ভিসমিস করিয়া ভূম্যধিকারী বা 
তাহার গৌমস্তাকে ছাড়িয়া দেন, এবং যদি কালের বিশ্বাস করেন যে, 

প্রজার এ মোকদ্বমা মিথ্যা বা বিরক্তি-উৎপাদনেচ্ছাপ্রস্থত।, তাহা 

হইলে কালের স্বীয় বিবেচনান্থসারে সেই ডিনমিসের আদেশেই এইরূপ 
আজ্ঞা দিতে পারিবেন যে, পঞ্চাশ টাকার অনধিক টাঁকা। কলেইর যাহা 

উপযুক্ত বিবেচনা করেন, প্রজা এ ভূম/ধিকারী বা গোমস্তাকে ক্ষতিপূরণ 

স্বরূপ দিবেন। 
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(৬) উক্ত (৩) প্রকরণানুসারে অর্থদণ্ডের আদেশ অথবা (৫) 

গ্রকরণান্ুদারে কালেই্উটরের ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় 
কমিশনারের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং এপ আপগীলে 

কমিশনার যে আদেশ প্রদান করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে) তবে 

রেভিনিউ “বার্ড উক্ত আদেশ সংশোধন (79৮১107) ) করিতে 

পারিবেন । 

(৭) এই ধারা অনুসারে যে অর্থদণ্ড নির্দিষ্ট হয, অথবা যে ক্ষতি- 

পূরণের আদেশ হয়, তাহা, বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনাম্ুুলারে 

সরকারী প্রাপ্য যে প্রকারে আদায় করিবার বিধাঁন আছে, সেই 

প্রকারে আদা করা যাইতে পারিবে । | 

৮) দেঁওযানী কাঁধ্যবিধি আইনে আদালতের যে কা্ধ্যপ্রণালীর 

বিধান আছে, এই ধারান্থদারে কোন তদন্ত সম্বন্ধে, কালেক্টর সেই 

প্রণালাতে সা্গীর নামে সমন বাহির করিতে এবং সাক্ষীকে হাজির 

করাইতে ও দলীলপত্র উপস্থিত করাইতে ক্ষমতাঁপন্ন হইবেন | 

(৯) প্রজ্জা যে ভূমির জন্য খাজনা দিযাছে সেই যৌতের খাজনা 

অথবা পবিমাথ সম্বন্ধে কোন তর্ক বা গোলমাল আছে বপিবা-(ক) 

খাজনাবাবদ 'পদত্ত টাকার দাখিলা দিবার পক্ষে, অথবা (খ) ৫৭ ধারার 

বিধানমত হিসাবের বিবরণপত্র দিবার পক্ষে) অসম্মতির বা অবহেলার 

বা অন্ত কোন হোনুতে না দেওয়ার উপযুক্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত 

হইবে ন) এবং প্রজ! উত্ত দাখিল! গ্রহণে মসম্মত হইয়াছে খলিয়া 

৫৬ ধারার বিধানমতে উক্তবপ দাখিলার মুড়ি প্রস্তুত না করার 

ও না রাখার উপযুক্ত কারণ বলিয়! বিবেচিত হুইবে ন]। 

টাক (৯) প্রকরণটী নূতন বোগ করা হ্ইয়ণছে। 
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৮২৯ প্রাল্রা। (১) স্তানীবঘ গভর্ণমেণ্ট ৫৬ হইতে ৫৮ ধারামতে 

ও গত রঃ ব্যবহারের উপযোগী মুড়িমমেত দাখিলার ও 
লা ্ 

রর জি, 2৪ তিসাবের বিবরণপত্রের ফরম প্রস্তত করাইয়া 

করাইবেন। ভৃম্যধিকাঁরীদের নিকট কিক্রয়ার্থ মহকুমার কাঁছা- 

রীতে রাখাইবেন। 

(২) স্থানীর গভর্ণমেন্ট যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন, তদনুসারে 

ক্রমান্বয়ে বা অন্ত কোন প্রকারে নম্বর দেওয়া পাতার বহি বাধিযা 

এ সকল ফরম বিক্রয় করা যাইতে পারিবে । 

৬০ পাল্লা । কোন মহালের ভূম্যধিকারী, ম্যানেজার বা বন্ধক- 

বেজিষ্রী-করা ভূমাধ- গ্রহীতার 9 খাজনা দেনা হইলে, ভূমি- 

কারা, কাধ্যাধ্যক্ষ বা রেজিষ্টারী' আইন অনুসারে যে ব্যক্তির নাম উত্ত 

বন্ধকগ্রহীতা দাখিলা মহালের ভূম্যধিকারী, কার্ধ্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীত। 
দিলে তাহাঁৰ ফল। 

বলিরা রেজিষ্টারী করা আছে, দেই ব্যক্তির বা 

তদর্থে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর প্রদত্ত দাখিলা খাজনার যথেষ্ট 

ফাঁরথতী হইবে; এবং যে ব্যক্তির নাম এরূপ রেজিষ্টারী করা থাকে 

তিনি খাজনাঁর দাবী করিলে ততন্ত্তরে প্রজা এই বলিয়া প্রতিবাদ 

করিতে পারিবেন ন| যে উক্ত খাজনা অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির 

প্রাপ্য । 

কিন্তু রেজিষ্টারী-কর! ভূম্যধিকারী, ম্যানেজার বা বন্ধকগ্রহীতার 

বিরুদ্ধে এ্ররূপ তৃতীয় কোন ব্যক্তির যে-কোন প্রতিকারের 
উপায় থাকে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিশ্ব 

হইবে না। 
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খাজনা আমানতকরণ । 

৬৬ শ্রাল্লা। (১) নিম্নলিখিত যে-কোন স্থলে, যথা-_ 

(ক) যেস্কলে প্রক্জা খানার নিমিত্ত টাকা 

রিল দিতে উপস্থিত করেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী তাহা 

দরখাস্ত । লইতে বা তজ্জন্ট দাখিলা দিতে অস্বীকার 

করেন; 

(খ) যেস্থলে ভূম্যধিকারী পুর্বে খাজনা লইতে অগ্রান্থ করায় 

বা দাখিলা না দেওয়ায় প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন 

যে, ভূম্যধিকারী তাহার খাজনা লইবেন না বা তন্িমিত্ত দাখিলা দিবেন 

নাঃ 

(গ) যেস্কুলে এ খাজনা সরিকদ্দিগকে একত্রভাবে দিতে হর 

এবং প্রজা সেই টাকার নিমিত্ত সমণ্ড সরিকদের খ্বাক্ষরিত দাখিলা পাইতে 

অক্ষম হন, এবং তাহাদের সকলের পক্ষে খাজনা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

কোন ব্যক্তি না থাকে ; কিংবা 

(ঘ) যেস্া্ঘে কোন্ ব্যক্তি এ খাজনা পাইতে স্বত্ববাঁন সে 
সম্বন্ধে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে'_- 

সেস্থলে, প্রজার মধ্যত্বত্ব বা যোতের খাজনার মোকদামা গ্রহণ 

করিবার ক্ষমৃতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালতে, তৎকালীন 

পাওনা খাঁজনার টাকার অন্যন টাকা আমানত করিবার অনুমতি 

পাইবার নিমিত্ত প্রজা! লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন । 

(২) যে যে কারণে দরখাস্ত কর] হইয়াছে, উক্ত দরখাস্তে তাহার 

বর্ণনা থাকিবে, এবং 

(ক) ও (খ) দফা স্থলে, আঁমানতী টাঁকা যে ব্যক্তির নামে 
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জমা করিয়া লইতে তইবে তাহার নাষ। বাকোন দাধারণ কর্মচারী 
( কমন এজেণ্ট ) থাকিলে তাহার নাম, এবং 

(গ) দফা স্থলে, যে সরিকদের নিকট খাজনা দেন! হয়, কিংবা 

প্রজা তাহার্দের মধ্যে যত জনের নাম নির্দেশ করিতে পারেন, তাহাদের 

নামঃ এবং 

(ঘ) দফা স্থলে, গত শেষবারে যে ব্যক্তিকে খাজনা দেওয়। 

হইয়াছে তীহার নাম। এবং এক্ষণে যে ব্যক্তি বা যে যেব্যক্তিদাবী 
করিতেছেন, তাহার বা তাহাদের নাম উল্লিখিত থাকিবে । 

উক্ত দরথান্তে প্রজা! স্বাক্ষর করিবেন ও দেওয়ানী কাধ্যবিধি 

'মাইনের ৬ অর্ডারের ১৫ রুলের (২) ও (৩) প্রকরণের নির্দিষ্ট প্রকারে 

মতাপাঠ করিবেন ; অথবা মোঁকদ্দমার বৃত্বাস্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, 

যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সত্যপাঠ 

লিখিবেন ) এবং (ক) ও (খ) দফা স্থলে ভূম্যধিকারীকে আমানতী 
টাকা পাঠাইবার জন্ঠ নির্দিষ্ট খরচা এবং (গ) ও (ঘ) দফা স্থলে নির্দিষ্ট 

পরিমাণ ফী তৎসঙ্গে দাখিল করিতে হইবে । 

টাকা । এই ধাবাব শেষ তিন লাইন নূতন ষে।গ করা হইযাছে। 

৬৩২ প্রাল্রা। (১) ৬১ ধারামতে যে আদালতে দরখাস্ত কর! 

হয় যর্দি সেই আদালত বোধ করেন যে, 
আদালত আমানত 
টাকার রসিদ দিলে দরখাম্তকারী উক্ত ধারামতে খাজন।৷ আমানত 

তাহা উপযুক্ত ফারখতী করিতে অধিকারী, তবে খাজনা লইয়া! আদালত 
বলিয়! গণ্য হইবে । 

শীলমোহরযুক্ত রসিদ দিবেন । 

(২) উক্ত রসিদ, প্রজার দেয় যেখাজন৷ পুর্বোক্তরূপে আমানত 

করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ফারখতীর ন্যায় কাধ্যকর হইবে ) এবং-- 
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৬১ ধারার (ক) ও (খ) দফার স্থলে, ধাহার নামে আমানতী টাকা 

জমা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে লেখা থাকে সেই ব্যক্তি 

উক্ত ধারার (গ) দফার স্থলে, খাজনা ধাহাদের পাওনা হয় সেই 
সরিকগণ, এবং 

উক্ত ধারার ঘে) দফার স্থলে, তাহা পাইবাঁর স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি__ 
উক্ত খাজন! গ্রহণ করিলে যে-প্রকারে ও যে-পরিমাঁণে কাধ্যকর 

হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসিদ কাঁধ্যকর হইবে । 
৬শ প্রান্্রা। যে আদালতে টাকা আমানত করা হয় সেই 

আদালত-_ 

টা মি (/০) ৬১ ধারার (ক) ও (খ) দফাস্থলে, উক্ত 

ভূম্যধিকাঁরীর ঠিকানায়, অথব! তাহার পক্ষে খাজনা 

গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সাধারণ এজেণ্ট থাকিলে তাহার ঠিকানায়, 

মণি অর্ডার যোগে অবিলম্বে সেই টাক! পাঠাইয়! দিবেন ; 

(%০) উক্ত ধারার (গ) ও (ঘ) দফাস্থলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় 

বৃত্তান্তের বর্ণনাসম্বলিত উক্ত আমানতের নোটিশ আদালত-গৃহের কোণ 

স্প্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন; এবং উক্ত নোটিশ 
লাগাইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে যি আমানতী টাকা ৬৪ ধারামতে 
কাহাঁকেও এওয়া না হয়। তবে (গ) দফাস্থলে, ভূম্যধিকাঁরীর কোন 

গ্রাম্য কাছারী থাকিলে সেখানে, এবং যে গ্রামে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত 

বা তদ্রীয় অংশ অবস্থিত, সেই গ্রামের কোন গ্রকাশ্ত স্থানে উত্ত 

আমানতের নোটিশ বিনা-খরচাঁয় অবিলম্বে লটকাইয়া দেওয়াইবেন, এবং 

(ঘ) দফাস্থলে, যে সকল ব্যক্তির এ আঁমানতী টাক! পাইবাঁর দাবী বা 
অধিকার আঁছে বলিয়৷ উক্ত আদালত বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, 

তাহাদের প্রত্যেকের উপর বিনা-খরচায় এরূপ নোটিশ জারী করাইবেন। 
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টাকা । এই ধারার (/,) দফাটা নৃতন| পূর্বে ভূম্যধিকারীর উপর শুধু 
টাকা আমানতের নোটিশ জারী করিবার বিধান ছিল, কিন্তু এক্ষণে & টাকা কাহার 

নিকট মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইবার বিধন কর! হইয়াছে | পূর্বে ৬৪ ধারার 

(২) প্রকরণে মণিঅর্ডার করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তাহা আদালতের ইচ্ছার 

উপর নির্ভর করিত । 

৬৪ শ্রাজ্রা 1 (১) যে ব্যক্তি উক্ত আদালতের বিবেচনায় ৬৩ 

ধারাক্রমে নোটিশদত্ত আমানতী টাক পাইতে 

আমানতী টাকা অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, আদালত তাহাকে 
দিবার বা ফিরাইয়া 
দিবার কথা 1 এঁ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ 

করিলে, কোন্ ব্যক্তি পাইতে অধিকারী তৎ্সস্বান্ধে 

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ টাকা রাখিয়া 

দিতে পারিবেন । 

(২) আমানতের তারিখ হইতে ৩ বৎসর অতীত হইবার পূর্বে 

৬৩ ধারার (/*) দফামতে অথবা এই ধারার (১) প্রকরণমতে কোন 

টাকা কাঁহাকেও দেওয়া না হইলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন। 

ও যে আদালতে তিনি খাজনা আমানত করিয়াছিলেন সেই আদালত 

কর্তৃক প্রদত্ত রসিদ তিনি ফিরাইয়! ধেন। তবে দেওয়ানী আদালতের 

বিপরীত ভাবের কোন আজ্ঞা না থাকিলে, আমানতী টাকা তাহাকে 

ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে । 

(৩) ৬২ ধারামতে কোন আমানতগ্রহণকারী আদালত যাহা কিছু 
করেন, তজ্জন্ত সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের বিরুদ্ধে বা গভর্ণমেণ্টের কোন 

কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মৌকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না) 

কিন্ত এরূপ কোন আমানতের টাকা এই ধারামতে প্রকৃত অধিকারী 



৮৬ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৬৪ক ধারা 

ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইলে, তাহার নিকট হইতে এ 

টাক আদীয় করিতে প্ররৃত অধিকারীর কোন বাধা হইবে না । 

টাকা লইতে অসম্মত হইলে দণ্ড । 
৬৪ শ্রাল্লরী। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি কোন 

চারে ভূম্যধিকারী কিংবা তাহার গোমস্তা মণিঅর্ডার 

প্রেরিত বা আমাঁনতী দ্বারা প্রেরিত খাজনা কিংবা আদালতে আমানতী 
খাজনা গ্রহণে অসম্মত খাজনা গ্রহণ করিতে অসন্মত হন, তবে উক্ত 
হইলে দণ্ড। 

ভূম্যধিকারী পরে মোকদ্দমা দ্বারা উক্ত খাজনা 

বাবদ আদ, খরচা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন না, এবং 

উপরন্তু আদালত বাদীর (ভূম্যধিকারীর ) দাবীকৃত সমস্ত টাকার 
শতকর! ২৫২ টাকা হিসাবে প্রজাকে ক্ষতিপূরণম্বূপ দিবার আদেশ 
করিতে পারিবেন । 

মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনার পরিমাণ অথবা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে 

কোন গোলমাল থাকার অজুহাত এই ধারামতে “উপযুক্ত কাঁরণ” বলিয়া 

বিবেচিত হইবে না: 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে; কোন ভূম্যধিকারী আদালতে আমানতী 
খাজনা ব। মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরিত খাজনা গ্রহণ করিলে, তত্দবাঁরা, 

আমানত করিবার অনুমতির দরখাস্তে অথবা মণিঅর্ডার ফরমে লিখিত 

বিবরণ সমূহের সত্যতা! সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী কিছু স্বীকার করিয়াছেন বলিয়। 

কোন প্রকারে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইবে না । 
টীকা । এইধারা নৃতন সংযোজিত হইয়াছে । ইহার বিশেষ বিধি অনুসারে 

যখন ভূম্যধিকারী কতৃক খাঁজনাগ্রহণ কোনরূপ ন্বীকীরকরণের প্রমাণরূপে ব্যবহৃত 

হইতে পারিবে না তখন ভূম্যধিকাঁরীর উক্ত খাজনা গ্রহণে আর কোনরূপ আপত্তির 

কারণ দেখা যায় না। 



৬৫-৬৬ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ৮৭ 

বাকী খাজনা । 
৬ প্রাল্রী । প্রজা যদি কায়েমী মধ্যন্বত্বাধিকারী বা মোকররী 

রাইয়ত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইরত হন, তাহা 

রে বা বা হইলে তাহাকে বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদ 
দখলী্বত্ববিশিষ্ট যোত করা! যাইতে পারিবে না) কিন্তু তাহার মধ্যস্বত্ব 
বাকীখাঞ্জনার জন্য . বা যোত বাঁকী-খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম 
নিলাম হইতে পারিবে। 

হইতে পারিবে, এবং খাজনা উহার প্রথম 
দায়শ্বরূপ গণ্য হইবে । 

৬৬ প্রান ০১) কারেমী মধ্যব্বত্বাধিকারী, মোকররী বরাইয়ত 

বা দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত ভিন্ন অন্ত কোন 

সির প্রজার নিকট কৃষি-বৎসরের শেষে বাকী খাজনা 
উচ্ছেদরকরণ। পাওনা থাঁকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাঁকীখাজন! 

আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বানা 
থাঁকুন এবং কোন চুক্তির সর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাঁকী খাজনার নিমিত্ত 

উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববাঁন হউন বা না হউন, তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার 

নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন | 

(২) বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে 

ডিক্রী দেওয়া হইলে, তাহাতে বাকী খাজনার টাকার পরিমাণ ও 

তহুপরি সুদ পাঁওনা হইলে সেই স্থ্রের টাকার পরিমাণ লিখিত থাকিবে, 

এবং ভিক্রীর 'তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, কিংবা ত্রিশ দিনের দিন 

আদালত বন্ধ থাকিলে, আদালত খুলিবার দিনে, উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার 
খরচ1 আদালতে দেওয়া হইলে এ ডিক্রী আর জারী করা যাইবে না। 

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত এই ধারার লিখিত ত্রিশ 

দিন কাল বাড়াইয় দিতে পারেন । 



৮৮ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৬৭-৬৮ ধারা 

টাকা । পূর্বে ৬৬ ধারায় বাঙ্গীলা বৎসর ও ফদলী-বৎসর এই ছুই প্রকারের 

বৎসরেরই উল্লেখ ছিল : এক্ষণে সংশোধক আইনদ্বারা তাহার স্থলে 'কৃষি-বৎসর' কথা 

লিখিত হইয়াছে ; এবং (২) ও (৩) প্রকরণে পনের দিনের গলে "ত্রিশ দিন” করা 

হইয়াছে । 

৬৭ প্রানী ॥ কিস্তির টাক! কৃষি-বৎনরের যে তিনমাসে পাওনা 

হয়, সেই তিনমাসের অবসান হইতে টাঁকা দিবার তারিখ পর্যযস্ত 

অথবা মোকদ্দমা৷ উপস্থিত করিবার তারিখ পর্য্যস্ত 

(এই ছুইটী তারিখের মধ্যে যেটা পূর্ববর্তী হয়, 
সেই তারিখ পর্য্যন্ত) বৎসরে শতকরা ১২॥৯ টাক! হারে বাঁকী- 

গাজনাঁর উপর সুদ চলিবে। 

৬৮ প্রাল্লা। (১) কোন বাকীখাজনার মোকদ্দমায় যদি 

আদালতের বোধ হয যে, প্রতিবাদী (প্রজা) 

ুক্তিসিন্ধ কারণ বিনা যুক্তিসিদ্ধ বা! সম্তাবিত কারণব্যতিরেকে তাহার 
। খাজনা না দেওয়া, 
হইলে কিংবা অন্ঠায়-. দেয় খাজনা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার 
রূপে প্রতিবাদীর নামে করিয়াছেন, তবে খাজনা ও খরচা বলিয়া যত 

উনি রর টাকার ভিক্রী হয়, আদালত তাহার অতিরিক্তও 

আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। খাজনার ডিক্রীর টাকার শতকরা অনধিক পঁচিশ 

টাকা (বিচারে যাহা উচিত বোধ করেন ) 

হিসাবে ক্ষতিপুরণম্বরূপ বাদীকে দিবার জন্য প্রাতিবাদীকে আজ্ঞা করিতে 

পারেন; 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এই ধারামত ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে 

স্থদের ডিক্রী হইবে না; 

আরও বিশেষ বিধি এই যে, ক্ষতিপূরণের আদেশ হইলে-__ 
(/*) মৌকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখ পর্যস্ত যে স্থদ জন্মিয়াছে 

ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ তাহার কম হইবে না, এবং 

বাকীখাজনার সুদ 



৬৯-৭২ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ৮৯ 

(৮৩) মোকদ্দম! দায়েরের তারিখ হইতে টাকা দেওয়ার সময় 

পর্য্যস্ত। আদালত যে হার নির্দেশ করেন সেই হারে বাকী খাজনার 

স্থদ দিবার আদেশ করিতে পারেন । 

(২) বাঁকীখাজনার মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী 

যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণব্যতিরেকে মোৌকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন) 

তবে বাদী যে মোট টাকার দাবী করিয়াছেন তাঁহার শতকরা অনধিক 

পঁচিশ টাকা ( আদালত যাহা উচিত বোধ করেন ) হিসাবে প্রতিবাদীকে 
ক্ষতিপুরণম্বরূপ দিবার জন্য বাদীর প্রতি আক্তা করিতে পারেন। 

টাকা । এই ধারার দ্বিতীয় বিশেষ বিধি অর্থাৎ (/*) এবং (৮*) দফা 
ছুইটা ১৯২৮ সালের সংশোৌধক আইন দ্বারা নূতন যোগ করা হইয়াছে | ক্ষতিপূরণের 

টাকা যাহাতে সদ হইতে কম না হয়, এবং বাকী খাজনা আদায়ের তারিণ পর্যান্ত 

বাদী ঘাহাতে সদ পাইতে পারেন, তাহার বিধান কর! হইয়াছে | 

৬৯, 5০ এন, ৭১ শ্বাল্ল্লা। [রহিত হইয়াছে ] 
টীকা । এই তিনটী ধারায় ভাওলী খাজন।র কথা, ফসল যাচাই ও বিভাগ, 

কালেক্টর কর্তৃক তজ্জন্ত কশ্মচারী নিয়োগ, তাহার কার্য্যপ্রণালী, ফসলের দখলসম্বদ্ধে 
প্রজার স্বত্ব ও দায়িত্ব--এই সকল কথা লিখিত ছিল । 

ভূমাধিকারী পরিবর্তন হইলে কিংবা মধ্যন্বত্ব ব৷ যোত 

হস্তান্তর করা হইলে পর খাজনার জছ্য দায়িত্ব । 
২২ শ্রীল্রী । (১) ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা হইরা 

থাকিলে, এবং হল্তাম্তর করিবার পর যে খাজনা 

বাউডিনের ডানে প্রীপ্য হয় তাহা প্রজাকর্ভৃক পূর্ব ভূম্যধিকারীকে 
পাউয়া পূর্বব ভূম্যধি- ৰ 
কাঁরীকে গাঁজন| দিলে দেওয়া হইয়া থাকিলে, যদি এ খাজনা দিবার পূর্বে 

স্তাস্তরগ্রহীতার হস্তাস্তরগ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তরের নোটিশ না 
নিকট প্রজা দায়ী 
হইবেন না। দিয়া থাকেন, তবে এ প্রজা উক্ত থাজনার 

নিমিত্ত হস্তাত্তরগ্রহীতার নিকট দায়ী হইবেন ন।। 



৯০ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৭৩-৭৪ ধারা 

(২) যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তাস্তরিত হয় তাহার একাধিক 
প্রজা থাকিলে, যদি হস্তান্তরগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রকারে সমস্ত প্রজাদের 

নিকট সাধারণভাবে এক নোটিশ প্রচার করেন, তবে তাহা এই ধারার 
কার্ষযপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে । 

৭১০ শ্রীল্রা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত স্বীয় যোত সম্পূর্ণ 

নিত বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করিলে, স্তত্তরের 

যোতের হস্তান্তরের পৃর্বেব যে খাজনা বাকী পড়ে, তজ্ন্ত হস্তাস্তরকারা 

পূর্বের খাঞ্জনার নিমিত্ত ও হস্তান্তরগ্রহীতা একসঙ্গে (10170 ) ও 
দায়। 

স্বতগ্ত্রভাবে (96৮6:8]15 ) ভূমাধিকারীর নিকট 

দায়ী থাকিবেন রি 

কিন্তু বিশেষ বিবি এই যে, যদি হস্তাস্তরগ্রহীতা উক্ত বাকীখাজনা 

ভূম্যধিকারীকে দিতে সম্মত হইয়া থাকেন, এবং হস্তাস্তরের দলীলে যদি 

এই বিষয় লিখিত থাকে, তবে হস্তাস্তরকারী বাকীখাঁজনার জন্য 

ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন না) 
টাকা । এই ধারার প্রথম প্যারাত্রীফে “হস্তান্তরের পরে” এই কথার স্থানে 

“হস্তানুরের পূর্ধেব” এই কথাগুলি বসান হইয়াছে। “সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে” 

এই কথাগুলি নৃতন : দ্বিতীয় প্যারাগ্রীফটীও নৃতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । 

অবৈধ সেস্ ইত্যাদি । 

৭৪ প্রার্প1। (১) প্রকৃত খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব। মাঁথটঃ 

কিংবা তন্জরপ অন্য নাম দিয়া যে সমুদয় কর 

প্রজাদের নিকট হইতে আদার করা হয়। তাহ 

আইনবিরুদ্ধ হইবে এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় 

চুক্তি ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে । 

আবওয়াব ইত্যাদি 

আইনবিরুদ্ধ | 



৭৪ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৯১ 

(২) (ক) ১৮৮* সালের সেস্-বিষয়ক আইনের ৪১ ধারার (২) 

দফায় নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক, কিংবা (খ) উক্ত ধারার (৩) দ্রফা-মতে 

নির্ধারিত অনুপাঁতের অধিক হারে, রোড সেস্, পাবলিক ওয়ার্বস্ 

সেস্ বা উভয়বিধ যে সমুদয় কর প্রজার নিকট হইতে প্ররুত খাজনার 

অতিরিক্ত আদীয় কর! যায়ঃ তাহা! আইননবিরদ্ধ হইবে এবং ১৮৮৭ 

সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের পরে ভূম্যধিকারী এবং প্রজার মধ্যে 

কোন চুক্তিতে উক্ত অতিরিক্ত কর দিবার সর্ভ ও নিয়ম থাকিলে তাহা 
অপিদ্ধ হইবে । 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধক) 

আইন আমলে আঁসিবার পুর্বে রেজিষ্টারীকৃত কোন লিখিত চুক্তির 
সর্ত এই প্রকরণ দ্বারা রহিত হইবে ন। ) 

এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় 

প্রজান্বত্ব (সংশোধক ) আইন আমলে আসিবার পূর্ববে যদি (২) 

প্রকরণে উল্লিখিত কর বাবদ কোন টাকা প্রজাকর্তৃক দেওয়া হইয়া 

থাকে, তবে তাহ! পুনঃপ্রাণ্তির জন্ চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭২ ধারামতে 
কোন নালিশ চলিবে না। 

(৩) কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূত স্থানে কায়েমী মধ্যস্বত্বের 

অধিকারী বা দ্রখলিকার দ্বার! প্রদত্ত এবং ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব 

সংশোধক আইন আমলে আসিবার পূর্বে রেজিষ্টারীকৃত কোন 
কাযেমী যোকররী পাট্টার সর্ সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা 
খাটিবে না। 

টীক1। এই ধারার (৩) প্রকরণের ৮১৯২৮ সালের***রেজিষ্টারীকৃত” এই 

কয়টা কথা নৃতন সংযোজিত করা হইয়াছে | 



৯২ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৭৫-৭৬ ধারা 

৭৮ এবাল্রা 1 আইনমতে যে খাজনা বা রোড-সেস বা পারিক 

রনিকট রর ওয়ার্কস-সেস বা সুদ দেয় হয়, প্রজার নিক 

টাকা প্রজার নিকট তদতিরিক্ত কোন টাকা বা তাঁহার ভূমির উৎপন্নের 

ভম্যধিকারী অন্তায় কোন অংশ ভূম্যধিকাঁরী অন্যায় করিয়া! গ্রহণ 
করিয়া লইলে দও | রর 

করিলে, উক্ত প্রজা, ৭৪ ধারার (২) প্রকরণের 

দ্বিতীয় বিশেষবিধি স্থল ব্যতীত অন্তস্থলে, এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ 

হইতে ছয় মাসের মধ্যে, উক্ত গৃহীত টাকা বা উৎপন্নের মূল্য এবং 
তদ্দতিরিত্ত অনধিক ছুইশত টাক (আদালত দগুস্বরূপ যত টাকা 

উচিত বোধ করেন ), কিংবা এ্ররূপে অন্তা করিয়! যে টাঁকা লওয়া 

হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ টাঁক৷ দুইশত টাকার অধিক হইলে, উক্ত দ্বিগুণ 
টাকা, ভূম্যধিকারীর নিকট আদায় করিবার জন্য নালিশ করিতে 

পারেন । 

নবম অধ্যায় । 

ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক বিবিধ বিধান। 

উৎকর্ষসাধন । 

৭৬ প্রানী ॥ (১) এই আইনের কাধ্যপক্ষে, কোন যোতসম্বন্ধে 
“উৎকর্ষসাধন” শব্ধ ব্যবহৃত হইলে, যে কাঁধ্য দ্বারা যোতের মূল্য বৃদ্ধি 

0. হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী ও উক্ত যোত 

অনি শলর যে উদ্দেপ্তে জমা দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেস্ত- 
সম্মত, এবং যাহা যোতের উপরে করা না হইয়। 

থাকিলেও সাক্ষাৎসম্বান্ধে উহার উপকারার্থ কর! হইয়াছে, কিংবা 



৭৬ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ৯৩ 

করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ই যোতের উপকারজনক হইয়াছে, সেই 

কার্ধয বুঝাইবে। 

(২) বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, নিম্নলিখিত কাঁ্্যগুলি এই ধারার 
মন্্ানুযারী উৎকর্ষসাধন বলিয়া অনুমিত হইবে 

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত বা পানের নিমিত্ত বা কুষিকার্য্ে 

নিযুক্ত মন্ত্ুষ্ের বা গবাদির ব্যবহারনিমিত্ত জল সঞ্চয়, সরবরাহ বা 

বিতরণকরণার্থ কৃপ, পুষ্করিণী ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনন ; 
ব্যাখ্যা £-কৃষি-ভূমির উপর এইরূপ কৃপাদি খনন ভূমির মূল্যের 

হানিকর বা কৃষিকার্য্যের পক্ষে অন্থুপযোগীকরণ বলিয়া গণ্য হইবে না । 

(খ) জলসেচনার্থ ভূমি প্রস্তত করণ ) 

(গ) যে ভূমি কৃষিকাধ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিংবা যে পতিত ভূমি 

আবাদ করা যাঁইতে পারে, তাহার জল নিঃসরণ) কিংবা নদী বা অন্য 

জল হইতে উদ্ধার করণ। কিংবা জলপ্লাবন হইতে রক্ষাঁকরণ, কিংবা জলজনিত 

ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ ) 

(ঘ) কৃষিকার্ধ্যার্থ ভূমি হাসিল বা! পরিষ্কারকরণ কিংবা তাহা ঘের! 

বা তাহার স্থায়ী উন্নতিকরণ ; 

(উ) পূর্বোক্ত কোন কার্ধ্য পুনরায় নৃতন করিয়া করা অথবা 

তাহার পরিবর্তন ব৷ পরিবদ্ধন করা) 

(চ) প্রজা ও তদীয় পরিবারের নিমিত্ত পাকা অথবা ইষ্টক, প্রস্তর 

বা অন্ত কোন উপকরণদ্বার। বাঁসগৃহ এবং বাহিরের ঘর নির্দীণ। 

(৩) কিন্তু প্রজা কোন যোতে উপরোক্ত যে সকল কার্য করেন, 

তন্থারা ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মুল্য বিশেষরূপে কমিয়া গেলে, এ কার্য 
এই আইনের অভিপ্রায়মতে উৎকর্ষসাঁধন বলিয়া! গণ্য হইবে না। 

টাকা । এইধারায় পূর্বের যে যে স্থলে "রাইয়ত” শব্দ ছিল সে সে স্থলে “প্রজা” 



৯৪ বঙ্গীব প্রজান্বত্ব বিষষক আইন [ ৭৭ ধার! 

শব্দ ব্যবহাব করা হইযাছে ও (২) প্রকরণের (ক) দফায “বা পানেব নিমিত্ত' কথাগুলি 

নূতন সংযোজিত হইযাছে। পূর্বে এক মোকদ্দমায় ধার্ধয হইযাছিল যে, প্রজা পানীয় 

জলেব জন্য পুঞ্বিণী খনন কৰিলে তাহ! এই ধাগীমতে ডৎকধসাধন বলিয়া গণ্য হইবে 

না। এই নজীব এখন রহিত হইল । এই দফাব ব্যাখ্যাও নৃতন। কৃষিভূমিব উপব 

কুপাঁদি খনন কবিলে তাহাতে ভূমিব মূল্য প্রকৃতপক্ষে কমিযা যায এবং উহা৷ কৃষি- 
কায্যেব অনুপযেগী হয, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাচ্ছে এই কাবণে ভূম)ধি- 

কাবী প্রজাকে উচ্ছেদ করেন, এইজন্য এই ব্যাখ্যাটী বসান হইযাছে। 

(২) প্রকরণেব (চ) দফায এক্ষণে বিশেষ কবিয| বলা হইয ছে ষে প্রজা “পাকা, 

ইষ্টক; প্রস্তর বা অস্ত কোন ডপকরণ দ্বাবা" বাস গৃহ নিন্নীণ করিতে পারিবেন | পূর্বে 

এস্থলে শুধু “উপযোগী” বাসগৃহ নিন্মাণ কবাব কথ। ছিল। 

৭৭ প্রাল্! 1 (১) *  * কোন প্রজা বা ভূম্যধিকাবী নিজে 

উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু 
হি] বিনা, প্রজা বা ভূম্যধিকারীস্ববপ উহাদের মধ্যে 
সাধন কবিবাব ক্ষমতা। কেহ অপব পক্ষকে উক্ত যোঠসম্বান্ধে উৎকর্ষনাধন 

করিতে বাধ দিতে পারিবেন না। 

২) যদি প্রজা এবং ভূম্যধিকারী উভযেই একই উৎকর্ষমাধন 

কবিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্ত কোন যোতের 
সহিত উক্ত উৎকর্ষের সম্পর্ক না থাকিলে, প্রজারই উৎকর্ষসাঁধন করিবার 

অগ্রশ্বত্ব থাঁকিবে। 

(৩) যোতসম্বন্ধে কোন উতৎকর্ষপাধন করিবার অনুমতি দিবার 

জন্ঠ প্রঞ্জার নিকট হইতে কোন ফী আদায় করা হইলে তাহা আবওঘাব 

বলিষা গণ্য হইবে এবং ৭৪ ধারার (১) প্রকরণের নিষমাবলী প্রযোজ্য 

হইবে। 

টাকা । এই ধারাটী সংশোধিত হইযাছে। পূর্বে ইহা মোকবরী রাইয়ত ও 
দখলীব্বত্ববিশিষ্ট রাইযতসম্বন্ধেই প্রযোজ ছিল এখন (১) প্রকরণ হইতে সেই কথাগুলি 
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উঠাইয়া দরিয়া সকল প্রজাসন্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে | (৩) প্রকরণও নূতন; 

ইহার ফলে, অনুমতি দিবার জন্য প্রজার নিকট হইতে ভূম্যধিকারী কোন টাক 
আদায় করিতে পারিবেন না। 

৭৮ হ্বাল্রা। রাইয়ত বা কোফ৭ রাইয়ত এবং তাহার ভূম্যধি- 

বাহার কারীর মধ্যে__ 
উৎকধষসাধন প্রত 

করিবার কে (ক) উতকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসন্বন্ধে। কিংবা 

বিবাদ কালেক্টর (খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা; 
নিষ্পত্তি করিবেন। তৎসম্বন্ধে, বিবাদ উিত হইলে কালেক্টর সাহেব যে 

কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং 

তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে । 
টীকা। “বা কোফ রাইয়ত” কথাটা নৃতন সংযোজিত হইয়াছে । ৮২১৮৩ ও 

৮৭ ধারাতেও এইবপ পরিবর্তন করা হইযাছে । রাইয়তকে যে শ্বত্ব দেওয়া! হইয়াছে, 

তাহ। কোফ1 রাইয়তকেও দেওয়] উচিত, ইহা! আইনকর্তাদের অভিমত । 

৭৯২ পাল্লা । [ রহিত হইয়াছে ] 

টাকা । এই ধারায় দখলীস্বত্বশূন্ভ যোতের উৎকর্ষাধন করিবার কথা ছিল । 

৮০ প্রাল্রা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উতৎকর্ষ- 

সাধন করিয়াছেন, কিংবা যাহা তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচায় 

আইন মতে কর হইয়াছে, কিংবা যাহা করিতে 

তিনি প্রজ্বাকে সাহাষ্য করিয়াছেন, তিনি সেই 

উতৎ্কর্ষসাধন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব- 

কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া রেজিষ্টারী করাইতে পারিবেন । 
(২) স্থানীয় গভর্ণঘেণ্টি সমরে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করেন, 

দরখাস্ত সেইরূপ ফরমে লিখিত হইবে ও তাহাতে সেইরূপ বিবরণ 

থাকিবে, এবং সেই প্রকারে স্থানীয় তনস্তদ্বারা বা অন্ত উপায়ে তাহার 

সত্যতা নির্ণয় করা হইবে । 

ভৃম্যাধিকারীর উৎকর্ষ- 
সাধন রেজিষ্টারীকরণ । 



৯৬ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৮১ ধারা 

(৩) (ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বের উতৎ্কর্ষসাধন হইলে, 

এই আইন প্রচলিত হইবার সময হইতে, এবং 

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবাধ পর উৎকর্ষসাঁধন হইলে_ 
উক্ত কা্ধ্য সম্পন্ন হইবার তারিখ হইতে, 

এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করা না হইলে, উক্ত কর্মচারী তাহ 

অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন । 

টাক।। (১) প্রকবণে “সম্পূর্ণ বা আংশিক” কথাগুলি নৃতন যোগ কব 

হইযাঁচছে | ৩* ধাবা এ কথাগুলি সন্িবিষ্ট হওযাঁয এই ধারাতেও উহা সংযোজিত 

কবা হইল । 

৮৮ প্রাল্রা । (১) কোন যোতের ভূম্যধিকাঁরী ব। প্রজা) উক্ত 

যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষপাধন করা হইযাঁছে, তাহার প্রমীণ লিপিবদ্ধ 

করিষা রাখিতে চাঠিলে, কোন রাঁজন্ব-কর্ম্মচাঁরীর 

উকরসাধনসদে নিকট দরখাস্ত কবিতে পারিবেন; এবং তাহা 
প্রমাণ লিপিবন্ধ 
কবাইবাব দবখাস্ত। হইলে উত্ত কর্মচারী উভয পক্ষকে সময়ের ও 

স্থানের নোটিশ দি! সেই সমযে ও স্থানে প্রমাণ 

লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু বদি তিনি বিবেচনা করেন যে, গর প্রার্থনা 

করিবাব যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা যদি এপ দেখা যাথ হয, 

এ বিষয় পান দেওযানী আদালতের তদস্তাধীনে রহিয়াছে, ওবে 

তিনি উক্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে কোন কার্য করিবেন না। 

(২) এই ধাঁরামতে কোন বিষষ লিপিবদ্ধ করা হইলে পর, 

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে, কিস্বা তাহাদের অধীনে ধাহারা দাবী 
করেন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে, পরে কোন মোকদ্দমা বা অনুষ্ঠানিক 

কার্য হইলে তাহাতে উক্ত লিপিবদ্ধ বিষয়টা প্রমাঁণস্বরূপ গ্রাহা 
হইতে পারিবে । 
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৮২২ লজ | (১) যদি কোন রাইয়তকে বা" কোফ রাইয়তকে 

ৃঁ তাহার যোত হইতে উচ্ছেদে করা যায়, তাহা 

রত হইলে, এই আইনান্ুসারে- তিনি বা তাহার 
' পূর্রবাধিকারী যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, 

তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ ন| দেওয়া হইরা থাকিলে, তিনি ক্ষতিপূরণ 
পাইতে অধিকারী হইবেন । 

(২) কোন আদালত কোন রাইয়ত বা কোফ রাইয়তকে উচ্ছেদ 

করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, তাহাকে উৎকর্ষসাঁধনের নিমিত্ত এই 
ধারামতে কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবেন, 

এবং আদালত এইরূপ সর্তে ডিক্রী বা আদেশ দ্বিবেন যে রাইয়ত বা 
কো রাইয়তকে এ টাকা দিলে তবে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে 
পারা যাইবে । 

(৩) যে স্থলে কোঁন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রাইয়ত 

বা কোফরঁ রাইয়ত এই মর্মে চুক্তি করিয়াছেন বা পারা 
লইয়াছেন যে তিনি উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ লইবেন 
না, এবং তিনি উক্ত স্বিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেস্কলে এই 

ধারাঘতে উৎকর্ষসাঁধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করা যাইতে 

পারিবে না । 

(8) ১৮৮৩ সালের ২রা' মার্চ তারিখ হইতে এই আইন প্রচলিত 

হইবার সময়ের মধ্যে রাইয়ত বা কোফরশ রাইয়ত যে উৎকর্ষসাধন 
করিয়াছেন। তাহা এই আইনান্সারে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য 

হইবে। 

(৫) কোন উৎকর্ষপাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের 
আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণার্থ আদালতকে 

৭ 



৯৮ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৮৩ধার! 

কতজন এসেসর লইতে হইবে তৎসম্বদ্ধে,। এবং এসেসরদের যোগ্যতা ও 

নির্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে 

বিজ্ঞাপন দিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন । 
টাকা । এই ধারায় সকল স্থানে “রাইযত” কাব পৰ “বা কোফ1 রাইযত” 

কথাগুলি নৃতন সংযোজিত হইয়াছে । ৭৮ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য । 

৮২০ শ্বার্রা। (১) ৮২ ধারা অন্ুদারে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত 

কি নিয়মে ক্ষতিপূরণের যে ক্ষতিপূরণের আদেশ কর! হইবে তাহার 
পরিমাণ নির্ণয় করিতে পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময়ে নিয্নলিখিত বিষয়- 

বর! গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হউবে__ 
কে) উৎকর্ষসাধন দ্বারা যোতের মূল্য, বা উৎপন্ন দ্রব্য বা উৎপন্ন 

দ্রব্যের মূল্য কি পরিমীণে বদ্ধিত হইয়াছে ) 
(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থা ও তাহার ফল কতকাল স্থায়ী 

হইবার সম্ভাবন! ঠ 

(গ) এরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে কিরূপ পরিশ্রম ও মূলধন লাগে; 
(ঘ) এ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপ খাজনা 

হাঁস বা ক্ষমা করিলে, বা রাইয়ত বা কোফ? রাইয়তকে অন্ত কোন 

স্থবিধা করিয়া! দিয়া থাঁফিলে, তাহা ; এবং 

(ড) ভূমি হাসিল করা হইয়া থাকিলে, কিংবা অ-সেচিত 
( ঘা101£865 ভূমি দেচিত (1012850 ) করা হইয়া থাকিলে, 

রাইয়ত বা কোফণ রাইয়ত কতকাল অবদ্ধিত খাজনা উৎকর্ষসাধনের 
ফল ভোগ করিয়াছেন । 

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্জীরিত হইলে পর, তৃম্যধিকারী 

ও রাইয়ত বা কোফণ রাইয়ত সম্মত হইলে আদালত এইরূপ 

আদেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণনপে নগদ 



৮৪-৮৫ ধারা] বঙ্গীয় প্রজাপ্বত্ব বিষয়ক আইন ৯৯ 

টাকায় প্রদত্ত না হইয়া সম্পূর্ণতঃ ব৷ অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত 
হইবে | 

টীকা । এই ধারায় সকল স্থানে "রাইয়ত” কথার পর “বা কোফণ রাইয়ত” 

কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছে 

ইমারত করিবার ও অন্য কাধ্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ । 

৮৪ প্ৰাল্লা। কোন যোতের ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলে, যদি 
ইম।রত করিবার ও কোন দেওয়ানী আদালত সন্তষ্ট হন যে, উক্ত 

অন্য কার্ের নিমিত্ত যোতের অথবা উষ্। যে মহালের অন্তভূক্ত সেই 

১০ মহালের হিতকর কোন যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত 

কার্ষ্যের জন্ত এ ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত, কিংবা ধর্ম, শিক্ষা 

বা দ্বানসংক্রাস্ত কার্য্ের নিমিত্ত, উক্ত ভূম্যধিকারী এ যোত বা তাহার 
কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী ; 

এবং যদি কালেরটরের সার্টিফিকেটক্রমে আদালত এ কার্ধ্য যুক্তিসিদ্ধ 
ও উপযুক্ত বলিয়! মনে করেন; 

তবে আদালত যে যে সর্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই সেই 
সর্তে ভূম্যধিকারীকে এ যোত গ্রহণের অনুমতি দান করিতে পারেন, 

এবং প্রজার উপর এই আদেশ দিতে পারেন যে, আদালত যে যে সর্তের 

অনুমোদন করেন সেই দেই সর্তে, প্রজা উক্ত সমস্ত যোতে বা তাহার 
ংশে তাহার যে স্বত্ব আঁছে, তাহা ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয় করিবেন, 

এবং ভূম্যধিকারী প্রজাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবেন | 

৮৮ নালা । [ রহিত হইয়াছে । ] 
টীকা । এই ধারায় কোক বিলির নিয়ম ছিল | কোফণ রাইয়ত সম্বদ্ধে 

এখন ৪৮, ৪৮ক হইতে ৪৮জ, ও ৪৯ ধার! নৃতন সংযোজিত হওয়ায় এই ৮৫ ধারা 

রহিত করা হইল । 



১০৪... বঙ্গীর় প্রজ্ঞাম্বত্ব বিষন্নক আইন [ ৮৬ ধার! 

ইস্তফ। ও পরিত্যাগ । 

৮৩ ল্বাল্লী। (১) কোন রাইয়ত, পার্ট বা অন্ত চূক্তিত্বার! 
অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, 

কোন কৃষিবৎসরের শেষে আপন যোত ইস্তফা! 
ইন্ফা। 

করিতে পারিবেন। 

(২) কিন্তু ইস্তফা দিলেও) যদি তিনি ইন্তফার অন্ততঃ তিনমাস 
পূর্বে ইস্তফা দিবার অভিপ্রীয়েক নোটিশ ভৃম্যধিকারীকে না দিরা 
থাকেন, তবে ইস্তফা দিবার ভ্ারিখের পরবর্তী কষি-বৎসরের নিমিত্ত 
এ রাইয়ত উক্ত যোতের খাজনাদম্বন্ধে ভূম্ধিকারীর ক্ষতিপূরণ করিতে 

বাধ্য থাকিবেন। 

(৩) কোন রাইয়ত স্বীয় যোত ইস্তফা দিয়া থাঁকিলে, নিয়লিখিত স্থলে 

যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাঁণ না হয়) তাবৎ আদালত (২) প্রকরণের কাধ্যপক্ষে। 

উক্ত নোটিশ এরূপে দেওয়া হইয়াছিল ইহা অনুমান করিবেন) যথা -- 

(ক) যদি রাইয়ত ইস্তফা দ্রিবার পরবন্তী কৃষি-বৎসরে সেই 

ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে সেই গ্রামে নৃতন যৌত লন ) 
(খ) যে কৃষিবৎসরের শেষে ইস্তফা দেওয়া হইয়াছে, সেই 

বৎসর শেষ হইবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্বে যদি রাইয়ত, ইস্তফা-দেওয়া 
যোত যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামে আঁর বাস না করেন । 

(৪) রাইয়ও উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোঁত বা তাহার কোন 

ংশ যে দেওয়ানী আদালতের এলাকার অস্তভূ্ত, সেই আদালত ছারা 

নোটিশজারী করাইতে পারেন । 

(৫) কোন রাইয়ত স্বীয় যোত ইস্তফা দিলে ভূম্যধিকারী এ 

যোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং উহ অন্ত কোন প্রস্তাকে 

বিলি করিতে কিংবা নিজে চাঁষ করিবার জন্য লইতে পারিবেন । 



৮৬ক ধার! ] বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন ১০১ 

(৬।) কোন ধোত রেজিষ্টারীকৃত দলীলক্রমে সংরক্ষিত দায়ের অধীন 

থাকিলে, অথবা উক্ত যোত বা তাহার অংশে কোন কোফ রাইর়ত 

থাঁফিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী ও দায়ধারীর বা কোঁফ৭ রাইয়তের সম্মতি না 

লইয়া এ যোত ইস্তফা দেওয়া হইলে সেই ইস্তফা সিদ্ধ হইবে না। 

(৭) উক্ত (৬) প্রকরণে বিহিত স্থল ছাড়া, কোন রাইয়ত বা 
তদীয় ভূম্যধিকারী সমগ্র যোত বা তাহার কিয়দংশের ইস্তফা সম্বন্ধে যে 

চুক্তি করেন, এই ধারার কোন কথায় সেই ডুক্তিতে কোন বিশ্ব 

হইবে না । 

টীকা । এই ধারার (৬) প্রকরণের “উক্ত যোতে বা তাহার অংশে কোন 

কোফ1 রাইয়ত থাকিলে” এই কথাগুলি নৃতন সংযোজিত হইয়াছে | অর্থাৎ কোফ৭ 

রাউযতের সম্মতি না থাকিলে রাইয়তের উস্তফা দিঙ্ধ হইবে না, ইহাই বিধান করা 

হইয়াছে | 

৮৬ শ্বালী ॥ (১) (০) যদি কোন মধ্যত্বত্ব বা যোতের 

সমুদয় ভূমি শিকস্তিক্রমে লপ্ত হয় এবং প্রজা তজ্জন্য 

উক্ত মধ্যন্বত্ব বা যোতের খাজনার দায় হইতে 

অব্যাহতি পান, কিংবা 

(%*) বর্দি কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের কোন অংশ শিকস্তিক্রমে 

লুপ্ত হয় এবং প্রজা তৎ্কারণে সেই অংশবাবদ থাজন। বাদ পান, 

তবে যদি রেজেষ্টারীকৃত দলীলদ্বারা তদ্বিপরীত কেনি চুক্তি না 
থাকে, তাহ! হইলে প্রজা! সেই ভূমি বা তাহার অংশ ( স্থলবিশেষে 

যেরপ হয়) ইস্তফা দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহাতে 

তাহার প্রজাস্বত্ব লোপ হুইবে । 

(২) বদি পরে উক্ত ভূমি পয়স্তি হইয়া! পুনরুখিত হয়ঃ তবে অন্য 

কোন আইনান্সারে শিকন্তিক্রমে সেই নষ্ট মধ্যত্বত্ব বা যোতের অংশে 

শিকস্তি কারণে খাজন! 

মাঁপ ব। ভ্রাস করণের ফল। 



১০২ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৮৭ ধার! 

স্বত্বের পুনরুস্তব সম্বন্ধে কোন বিধাঁন থাকিলে, এই ধারার কোন কথায় 
তদ্বিষয়ে কিছু বাধ! হইবে না । 

টীকা । এই ধারাটা নৃতন। শিকস্তিক্রমে ভূমি উিত হইলে, অর্থ চর 

জমী লইয়া, বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মৌকদ্দমা হইয়। থাকে, তাহার নিবারণের 

জন্য এই নূতন ধারা বিধিবন্ধ করা হইয়াছে । যদি কোন প্রজা! শিকল্তিক্রমে ভূমি 

নষ্ট হইলে খাজনা বাদ পান, তবে উহার দখলীভুমির সংলগ্র হইয়া যদি সেই ভূমি 
পুনরুখিত না হয়, তবে সেই ভূমিতে আহার সমুদয় স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 

৮৭ হ্বাল্রা। (১) যি কোন রাইয়ত বা কোফ+ রাইয়ত 

স্বীয় ভূম্যধিকারীকে নোটিশ না দিয়া, ও খাজনা যেমন যেমন দেনা 
হয় তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া, ইচ্ছাপুর্বক আপন বাসভবন ত্যাগ 

করেন এবং স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বারা স্বীয় 

যোত আর চাষ না করেন, বে উক্ত রাইয়ত 

বা কোফ৭ রাইয়ত যে কুষি-বৎসরে এরূপ ত্যাগ করিয়া যাঁন ও চাঁষ 

করিতে বিরত হন, সেই বৎসর অতীত হইবার পরযে কোন সময়ে 

ভৃম্যধিকারী এ যোতে প্রবেশ করিয়! তাহা অন্য কোন প্রজাকে বিলি 
করিয়া দিতে পারিবেন, কিংবা নিজে চাষ করিবার নিমিত্ত লইতে 

পারিবেন | 

(২) এই ধারা অন্ুপারে ভূম্যধিকারী উক্ত যোতে প্রবেশ করিবার 
পূর্বে, তিনি এই কথা লিখিয়া কালেউরের আফিসে নির্দিষ্ট ফরমে নোটিশ 
দাখিল করিবেন যে তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে 

প্রবেশ করিতে চাহেন ; এবং কালেক্টর নির্দিষ্ট প্রকারে এ নোটিশ 

প্রচার করিবেন । 

(৩) এই ধার! অনুসারে ভূম্যধিকারী কোন যোতে প্রবেশ করিলে, 

রহিয়ত্ত বা কোফ৭ রাইয়ত এ নোটিশ প্রচারের তারিখ হইতে ছুই 

পরিত্যাগ । 



৮৭ ধার! ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ১০৩ 

বৎসর মধ্যে ( দখলীদ্ত্বশূন্ত রাইয়ত হুইলে ছয় মাস মধ্যে) যে কোন 
সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদম! উপস্থিত 
করিতে পারিবেন ; এবং তাহা হইলে আদালত যদি বিবেচনা করেন 
যে উক্ত রাইয়ত বা কোফ? রাইয়ত ইচ্ছাপুর্বক আপন যোত পরিত্যাগ 
করির1 যান নাই, তাহা হইলে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
তাহাদের ক্ষতিপূরণসম্বন্ধে ও বাকীখাজন৷ দিবার সম্বন্ধে আদালত যেরূপ 
সর্ত স্তায্য বোধ করেন, সেই সর্তভে দখল প্রত্যর্পণের আদেশ করিতে 

পারিবেন । 

(৪) সমগ্র যোত বা তাহার কোন অংশ রেজিষ্টারী-করা দলীলক্রমে 

দরপত্তন করা হইয়। থাঁকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারা অন্থসারে উত্ত 
যোতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, যে রাইয়ত বা কোফণ রাইয়ত এঁ যোতে 
চাঁষ করিতে বিরত হইয়াছেন, তিনি যে খাজনা দ্বিতেন সেই খাজনায়, ও 

তাহার নিকট হইতে পাঁওনা সমুদয় বাঁকীখাজনা দরপাট্টাদার দিবেন এই 
সর্তে, দরপাট্রার মিয়ারদদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত দরপাট্টাদারকে সমস্ত 

যোত দিবার প্রস্তাব করিবেন; এবং দরপাট্রাদার ছুই মাঁসের মধ্যে 

সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ভূম্যধিকারী 
দরপাটটা অসি্ধ গণ্য করিয়া  যোতে প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) 

প্রকরণের বিধানমতে উহা! অন্ত কোন প্রজাকে বিলি করিয়া দিতে 

ব1 নিজে চাষ করিতে পারিবেন । 

(৫) (ক) যদি কোন যোতে বা তাহাঁর অংশে কোফ রাইয়তের 

দখলীম্বত্ব থাকে, বা | 
(খ)ট কোফ রাইয়তের স্বীয় যোতে কায়েমী ও মৌরসী স্বত্ব 

আছে বলিয়া কোন দলীলে ভূম/ধিকারী যদি স্বীকার করিয়৷ থাকেন, বা 

(গ) ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব (সংশোঁধক ) আইন 
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আমলে আসিবার পূর্বে বা পরে বা আংশিকভাবে পূর্বে বা আংশিক- 

ভাবে পরে; যদি কোফণ রাইয়ত ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর কাল স্বীয় 

ভূমি দখল করিতে থাঁকেন, কিংব। তদৃপরি তাহার বাস্তবাটী থাকে, 

তবে ভূম্যধিকারী এই ধার! অন্ুপারে প্রবেশ করিবার পূর্বে, 

কোঁফ1 রাইয়ত যে খাঁজনা রাইয়তকে দিতেন সেই খাজনায়, এবং 

রাইয়তের নিকট হইতে পাঁওনা সমুদয় বাকীখাজন! কোফ রাইয়ত 
দিবেন এবং উপরোক্ত খাজনার পাঁচগুণ সেলামীম্বরূপ দিবেন এই 

সর্তে। কোফর্? রাইয়তকে সমস্ত যোত দিবার প্রস্তাব করিবেন | যদি 

কোফ রাইয়ত ছুই মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 

অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে ভূম্যধিকারী কোফ? প্রজার স্বত্ব 
অসিদ্ধ গণ্য করিয়া এ যোঁতে প্রবেশ করিতে এবং (১) ও (২) 

প্রকরণের বিধানমতে উহা! অন্য কোন প্রজাকে বিলি করিয়৷ দিতে 

বা নিজে চাঁষ করিতে পারিবেন । 

টাকা । এই ধারার (১) হইতে (8) প্রকবণে দকল স্থলেই বাইয়ত' শব্দের 
পর “বা কোফ রাইযত' কথাগুলি যোগ করা হইয়াছে । ৭৮ ধারার টীকা জষ্টব্য | 
(8) প্রকরণে “যুক্তিসিদ্ধ সমযের” স্বদে “ছুই মাস করা হইয়াছে : (৫) প্রকরণটা 
সম্পূর্ণ নৃতন। ““যুক্তিনিদ্ধ” শব্দটা অল্পষ্ট, সেই জন্য স্পষ্ট করিয়! দুই মাস 
সময় শির্মীরিত করা হইয়াছে | রাইয়ত ভূগি পবিত্যাগ করিলে, কোফণ বাইতের 
স্বত্ব যাহাতে নাশ না হয় তজ্জন্যউ (৫) প্রকরণ বিধিবন্ধ করা হইয়াছে । 

প্রজ'ম্বত্ব বিভাগ (910-0151910]) ). 

৮৮ শ্বাল্লরী । ভূম্যধিকারীর বা তাহার বথারীতি ক্ষমতা প্রাপ্ত 
ভমাধিকারীর মতি কর্মচারীর লিখিত স্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন 

বিন! প্রজান্বত্ের মধ্যন্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা ততসন্বন্ধে দেয় 

ভর উপর. খাজনার বণ্টন ভূম্যধিকারীর উপর বাধ্যকর হইবে 
না। 
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কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিভাগ করা 

হইয়াছে বা উহার দের খাজনার বন্টন কর? হইয়াছে, এরূপ মর্ে 
কোন কথা যদি কোন ভূম্যধিকারীর থোকার় লেখা আছে বলিয়া প্রমাণ 

হয়, তাহা হইলে এ ভূম্যধিকারী এরূপ বিভাগ ব। বণ্টনবিষয়ে স্পষ্ট 
লিখিত সম্মতি দিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারিবে । 

এবং আঁরও বিশেষ বিধি এই যে, 

(১) সমস্ত সরিক-ভূম্যধিকারী ও সরিক-প্রজাদিগের সম্মতি না 
থাকিলে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিভাগ ব| তাহার খাজনার বণ্টন 

সিদ্ধ হইবে না; এবং 

(২) যদি কোন ভূম্যধিকারী প্রজার প্রার্থনামতে উক্তরূপ 

প্রজাম্বত্ববিভাগে বা খাজনাবণ্টনে সন্মতি না দেন, কিংবা যখন কোন 

সরিক-প্রঞ্জা উক্তরূপ প্রজাস্বত্ববিভাগে বা খাঁজনাবণ্টনে সম্মতি না 

দেন, কিংবা! ভূম্যধিকাঁরী কর্তৃক উক্তরূপ প্রজ্ঞান্বত্ব-বিভাগে বা খাজনা- 
বন্টনে কোন সরিক-প্রজ! নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন, তাহা হইলে, 

ভূম্যধিকারীর প্রতি নিম্নের লিখিত নোটিশের তারিখ হইতে ৬ মাসের 
মধ্যে প্রজাকর্তৃক তমন্ম্বে দরখাস্ত হইলে, দেওয়ানী আদালত লিখিত 

আদেশ দ্বারা। যেভাবে মধ্যন্বত্ব বা ষোতের বিভাগ বা খাজনাবণ্টন ন্যাধ্য 

ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, মেইভাবে তাহা বিভাগের ও বণ্টনের 

আজ্ঞা করিতে পারেন, কিংবা ভূম্যধিকারীকর্তৃক কৃত কোন বিভাগ 
বা বণ্টন রহিত বা পরিবর্তন করিতে পারেন | 

নিয়লিখিত স্থলে কোন আদালত এই ধারামতে কোন মধ্যস্বত্ব বা 

যৌতের বিভাগ বা খাজনাবণ্টনের আদেশ করিতে ক্ষমতাপর 

হইবেন না-_ 
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(/) যদি উক্ত বিভাগের ফলে অসঙ্গতরূপ ক্ষুন্্ ক্ষুদ্র যোতের স্বৃষ্টি 
হয়; 

0/০) যদি উক্ত খাজনাঁবন্টনের ফলে খাঁজনার পরিমাণ যৌতপক্ষে 
২।* টাকার কম ও মধ্যস্বত্বপক্ষে ৪২ টাকার কম হইয়া যায়। 

এই ধারামতে কোন প্রজা দরখাস্ত করিলে, সমস্ত ভূম্যধিকারী ও 
প্রজাকে উক্ত দরখান্তের নোটিশ না দিয়া কোঁন আদাঁলত কোন বিভাগ 
বা বন্টনের আদেশ করিবেন না) এবং রেজিষ্টারী ডাকে ভূয্যধিকারীকে 
ও অন্যান্ঠ সরিক-প্রজাদ্িগকে, কিংবা উদ্তয়কেই ( স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) 
নোটিশ না দিয়া দ্বিতীয় বিশেষ বিধি অনুসারে কোন দরখাস্ত করা 
যাইবে না । 

মধ্যত্বত্ব বা যোত-বিভাগ বা খাজনাবণ্টন সম্বন্ধীয় প্রত্যেক আদেশেই 
আদালত ইভাও আজ্ঞা করিবেন যে মধ্যস্বত্বপক্ষে প্রজা ভূম্যধিকারীকে 
দেয় খাজনার দ্বিগুণ টাকা, ও যোতপক্ষে উক্ত খাজনার চারিগুণ টাকা, 
নাম-খারিজ-দাঁখিলের ফী স্বরূপ দিবেন। 

টাকা। এই ধারায় "এবং আরও বিশেষ বিধি” হইতে শেষ পর্যন্ত সমন্তত 

নৃতন সংযোজিত হইয়াছে । পূর্বের এই ধারামতে সমস্ত ভূম্যধিকারীর সম্মতিব্যতিরেকে 

যোৌতের বিভাগ করা বাইত না। বর্তমান আইনে কোন ভূম্যধিকাঁরী বা সরিক 

ভূম্/ধিকারী ঘদি অন্যায়রূপে সম্মতিদানে বিরত হন, বা অন্য সরিকপ্রজাগণ সম্মতি না 

দেন, তবে প্রজ। £ “রূপে বিভাগ ব! বণ্টন করিতে পাঁরে তাহার কার্যাপ্রণালী লিখিত 

হইয়াছে । 

উচ্ছেদ । 

৮১২ প্রাল্্রা £ ডিক্রীজারী বিনা কোন 

প্রজাকে তাহার মধ্যত্বত্ব বা যোত হইতে উচ্ছেদ 

করা যাইবে না। 

ডিক্রীজারী বিনা 
উচ্ছেদ হইবে না। 
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ভূমি মাপকরণ। 

৯০ প্রীল্রা। (১) এই ধারার বিধান, এবং কোন চুক্তি 

থাকিলে তাহার বিধান মানিয়া, ভূম্যধিকারী 

ছুমিমাপ করিতে. স্বয়, বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি 
ডূমাধিকারীর স্বত্ব। 

নিষ্করভূমি ব্যতীত স্বীয় মহালের বা মধ্য্বত্বের 

অন্তর্গত সমুদয় তৃমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে 

পারিবেন । 

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিংবা কালেইরের 
লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরের মধ্যে একাধিকবার ভূমি মাপ 

করিতে পারিবেন না) কিন্তু নিয়্লিখিত স্থলে এই নিয়ম খাঁটিবে 

না? যথা £-- 

(ক) যেস্থলে মধ্যত্বত্বের বা যোঁতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ 

শিকস্তি বা পরস্তি হেতু বৎসর বৎসর পরিবর্তিত হইতে পারে, ও দেয় 

খাজনা এ পরিমাণের উপর নির্ভর করে? 

(খ) যেস্থালে আবাদী ভূমির পরিমাণ বৎসর বৎসর পরিবস্তিত 
হইতে পারে এবং দেয় খাঞ্জনা আবাদী ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর 
করে ) 

(গ) যেস্থলে ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছারুত হস্তাস্তর ব্যতিরেকে অন্ত 
প্রকারে খরিদদার হন। এবং খরিদাস্ত্রে দখল করিবার তারিখ 

হইতে ছুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই। 

(৩) শেষ মাঁপ করিবার তারিখ হইতে উক্ত দশ বৎসর গণন! 
করা হইবে, সেই মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বেই হইয়! থাকুক 
ব। পরেই হুইয়া থাফুক। 



১০৮ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [৯১-৯২ ধারা 

৯৯৯ প্রাল্লা (0১) কোন ভূম্যধিকাঁরী ৯* ধারা মতে যে ভূমি 

প্রজা উপস্থিত থাকিয়া মাপ করিতে স্বত্ববান তাহা তিনি মাপ করিতে 
সীমানা দেখাইয়া দিবে চাহিলে, দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা- 

রি মতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, প্রঙ্গ 

উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমানা দেখাইয়া 

দিবেন । 

(২) যদি প্রজা উক্ত আদেশমত কার্য করিতে অস্বীকার বা 

উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে প্রজাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য 

আদেশ করা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আঁদেশমতে ভূমির সীমানার 

বা জরিপের যে মানচিত্র বা অন্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়। তাহা! 

যাঁবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয় তাবৎ বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে । 

১৯৯২২ শ্রীল্রা । (১) আদাঁলত বা রাঁজন্ব কর্মচারী অন্ত কোন 

নিরিখে মাপ হইবার আদেশ না করিয়া থাঁকিলে, ভূম্যধিকারী ও 
প্রজার মধ্যে কোন মৌকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক 

কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব- 

কর্মচারীর আদেশক্রমে ভূমিব যে মাপ হয় তাহা একর (209) 

অস্কুনারে হইবে । 

(২) পক্ষগণের স্বত্ব একর ছাড়া অন্ত স্থানীয় মাপ অনুমারে নিয়মিত 

হইলে, উক্ত মোকদ্দমা বা! অনুষ্ঠানের কাঁধ্যপক্ষে একরের মাপ স্থানীয় 

মাপে পরিণত করা হইবে । 

(৩) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট স্থানীয় তদস্ত করিয়া কোন্ স্থানে কি 

কি মাপের নিরিখ প্রচলিত আছে শাহা ঘোষণা করিয়া নিয়মাবলী 

প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং বিপরীত প্রমাণ না' হইলে, এইরূপে 

যাহা ঘোষণা কর! হয় তাহ। বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে । 

মাপে নিয়ম । 



৯৩ ধারা ] বঙ্গীর প্রজাঘ্বত্ব ব্ষরক আইন ১০৪ 

কাধ্যাধ্যক্ষগণ (11909897) | 

৯৯৩ প্রাল্রা 1 (/০) যদি কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের সরিক- 

নর? মালিকগণের মধ্যে অথবা ছুই বা . ততোধিক 

কেন একজন সাধারণ. মহাঁল বা মধ্যন্বত্বের এজমালী ভূমির সরিকমালিক- 

কাঁধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত গণের মধ্যে, তাহার শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে কোন 

হর বাদ ক, কি 
নিমিত্ত ক্তাহাদের উপর (%*) যদি কোন মহালে বা মধ্যস্বত্বে অনেক- 

টি গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিক থাকে এবং ছজ্জন্ত গ্রজাগণ 
বা ভূম্যধিকারীগণ খাজনা দেওয়া বা লওয়া 

সম্বন্ধে অস্রবিধ! এবং বিরক্তি ভোগ করেন, 

তাহা হইলে জিলার জজ ন্যায্য ও সুবিধাজনক বোধ করিলে, 

(/০) স্থলে, কে) কালেইরের। কিংবা (খ) উক্ত মহালে বা 

মধ্যস্বত্বে। বা মহাঁল বা মধ্যস্বত্বগুলির মধ্যে যে-কোনটায়, যে-কোন 

ব্যক্তির স্বত্ব আছে তাহার দরখাস্ত মতে, এবং 

(৮০) স্তলে, (ক) অদ্ধেকের অধিকসংখযক প্রজা) কিংবা (খ) 

মহালের বা মধ্যত্বত্বে মোট স্বত্বের অর্ধেকের বেশা অংশ যে সরিকদের 

আছে তাহাদের দরখাস্ত মতে, 

(/০) শ্থুলে, সমগ্র মহাল বা মধ্যন্বত্বের জন্য বাঁ মহালগুলির বা৷ 

মধ্যন্বত্বগুলির জন্য, অথবা মহালের বা মধ্যস্বত্বের বা মহালগুলির বা 

মধ্যস্বত্বগুলির যে অংশ সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিয়াছে তাহার জন্য, এবং 

(%*.) স্থালে। যে মহালের বা মধ্যস্বত্বের প্রনাগণ কিংবা 

ভূম্যধিকারিগণ অস্থুবিধ! বা বিরক্তি ভোগ করিতেছেন, সেই মহালের 

বা মধ্যশ্বত্বের জন্য 



১১১ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৯৪ ধার! 

তাহারা একজন সাধারণ কাধ্যাধ্যক্ষ বা কমন ম্যানেজার (00020701) 

002119£57) কেন নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত 

সকল সরিকদের উপর নোটিশ জারী করিতে পারেন । 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কোন 
সরিক। কিংবা ছুই বা ততোধিক মহালের বা মধ্যস্বত্বের এজমালী তৃমির 
কোন সরিক যদি বাঁস্তবিকপক্ষে তাহার দাঁবীকৃত প্রকৃত স্বার্থে দখলীকার 

ন। থাকেন, এবং তিনি কোন মহালের সরিক হইলে যদি তাহার নাম 
ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিষ্টারী আইনমতে রেজিষ্টারী করা না থাকে, 

তবে তিনি এই ধারা অনুসারে দরখাস্ত করিতে স্বত্ববান হইবেন না। 
টাকা । পুরাতন ধারা পরিবন্তিত করিয়া এই নূতন ধারা প্রণয়ন করা 

হইয়াছে | পূর্বের ধারা অনুসারে কোন মহালের বা মধ্ন্বত্বের কোন অংশ লইয়া 

বিবাদ উপস্থিত হইলেও সমগ্র মহাল বা মধ্যত্বত্বের জন্য কমন ম্যানেজার নিযুক্ত 

করিতে হইত । বর্তমানে তাহার প্রয়োজন নাই, শুধু যে অংশ সন্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত 

হইয়াছে সেই অংশের নিমিত্ঁই কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করিলে চলিবে । এতত্তিনন, 

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরিক থাকিলে প্রজীগণকে যে অশ্টবিধা ও কষ্টভোগ করিতে 

হয় তাহা দূরীকরণের জনা প্রজারাই দরখাত্ত করিয়া যাহাতে কমন ম্যানেজার নিযুক্ত 

করাইতে পারেন তাহা রও বিধান করা হইয়াছে । 

৮৯৪ এব | যাঁদ ৯৩ ধারামতে নোটিশজারী হইবার পর 

রি এক মাসের মধ্যে উক্ত সরিকগণ পূর্বোক্ত 
১৬১৯০ মত কারণ দর্শাইতে না পারেন, তবে জিলার 

জন্য তাহাদিগকে জজ তাহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ 
আদেশ করিবার ( কমন ম্যানেজার ) নিষুক্ত করিবার জন্ত আদেশ 
বি, দিতে পারিবেন, এবং এ আদেশ দিবার পূর্বের 

'যে সরিক উপস্থিত হুন নাই তাহার উপর & আদেশের নকল জারী 

করা হইবে । 



৯৫ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন ১১১ 

৯৪ প্রাল্রী । ৯৪ ধারামতে আজ্ঞা! হইবার পর জিলার জজ 

এক মাসের অন্ন যে সমর ধাধ্য করিয়া দেন, দেই সময় ঘধ্যে, 

অথবা ৯৪ ধারামতে উক্ত আজ্ঞা জারী কর! 

৮৮৪ নর হইয়া থাকিলে জারীর তারিখ হইতে এক মাস 

করিবার ক্ষমত| | মধ্যে, যদি সরিক মালিকগণ একজন সাধারণ 

কাঁধ্যাধ্যক্ষ ( কমন ম্যানেজার ) নিযুক্ত না করেন, 

এবং জিলার জজের অবগতির নিমিত্ত এ নিয়োগের সংবাদ না দেন, 
তবে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্তাবন। 

আছে) ইহা যদি জিলাঁর জজকে সম্ভোষজনকভাবে দর্শান না হয়, তাঙ্ত 

হইলে তিনি-_ 

(ক) যে স্থলে কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডদ্ উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্ের 

শাসন সংরক্ষণের ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোট-অফ-ওয়ার্ড্ 
দ্বার সেই মহালের বা মধ্যন্বত্বের কার্ধ্য পরিচালিত হইবার আদেশ দিতে 

পারিবেন) কিংবা 

(খ) যেকোন স্থলে “কজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে 

পারিবেন । ' 

৯২৩ প্রাল্রা । কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের বা 

মধ্যদ্বত্বের নিমিত্ত ৯৫ ধারার (খ) দফামতে একজন ম্যানেজার নিষুক্ীঃ 

করা আবশ্তাক হয় সেই সকল মহালের বা 

৯৫ ধারার (ধ) দক্ষামত মধ্য্বত্বের শাসন-সংরক্ষণ করণার্থ উক্ত স্থানের 
সকলম্লে কার্ধয- 

করণার্থ কোন নিমিত্ত স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কোন ব্যক্তিকে মনোনীত 

বাক্িকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ? এবং সেই ব)ক্তিকে নিযুক্ত 
করিবার ক্ষমতা । 

করা হইলে, জিলার জঞ্জ উক্ত দফামতে অন্য 

কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি 



১১২ বঙ্গীয় প্রজ্ঞান্বত্ব বিষয়ক আইন [৯৭-৯৮ ধার! 

জজ সরিক মালিকগণের একজনকে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করা 
উচিত বোধ করেন তবে তিনি ভাহা! করিতে পারিবেন । 

৯৭ শ্রীল । যেস্কলে ৯৫ ধারামতে কোর্ট-অক-ওয়ার্ডদ্ কোন 

কোর্ট এ ওয়র্ডদের  মহালের বা মধ্ত্ের কার্য্যপরিচাঁলনের ভার গ্রহণ 

কার্ধাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে করেন, সেস্থলে কোট-অফ.ওয়ার্ডম্ বিষয়ক 

কোর্ট অফ-ওয়ার্ডমু. ১৮৭৯ মালের আইনে স্থাবর সম্পত্তির কার্ধ্যা- 
বিষয়ক আইন খাটিবে। ণ 

ধ্যক্গতা সম্পর্কীয় যে সমস্ত বিধান আছে, তাহা 

উক্ত কাধ্যাধাক্ষতার সম্বন্ধে খাটিবে। 

৯২৮ প্রাল্্রী। (১) ৯৫ ধারা মতে নিষধুক্ত কান ম্যানেজার, 

জিলার জজ উচিত বোধ করিলে, পারিশ্রমিক- 
ম্যানেজার সম্বন্ধে 

বিধানসমূহ | রূপে নির্ধারিত 'বতন পাইবেন। কিংবা ম্যানেজার- 

রূপেষে টাকা আদায় করিবেন সেই টাকাঁর 

উপর শতকরা কমিশন পাইবেন, অথবা অংশতঃ বেতন ও অংশতঃ 

কমিশন (জিলার জজ সময়ে সময়ে ধেরূপ আদেশ করেন, সেইরূপ ) 

পাইবেন । 

(২) তিনি যথাবিবি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিবার নিষিত্। 

_ জিলার জজ যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, সেইরূপ জামিন দিবেন । 

(৩) তিনি দ্িলার জজের কর্তৃত্বাধীনে কার্য করিবেন, এবং শামন 

রক্ষণ কার্ষেয। সরিক মাঁলিকগণ যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে 
পারিতেন ত্াহারও সেই ক্ষমতা থাকিবে; এবং সরিক মালিকগণ 

ধ্ররূপ কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন না। 

(8) তিনি জিলার জজের আজ্ঞান্থুারে সম্পত্তির আয় বণ্টন 

.করিয়। দিবেন | 

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সরিক-মালিকগণকে 



৯৯-৯৯ক ধারা ] বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ১১৩ 

বা তাহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তাহার 

নকল লইতে দিবেন । 

(৬) তিনি জিলার জজের আদিষ্ট সময়ে ও নিদিষ্ট ফরমে আপনার 

হিমাব পাস করাইবেন। 

(৭) তূস্বামীগণ ১০৩ ধারা বা ১৫৮ক ধারামতে যে দরখাস্ত 
করিতে পারিতেন, তিনি সেইরূপ যে কোন দরখাস্ত করিতে পারিবেন। 

(৮) তিনি কেবলমাত্র জিলার জজের আক্তাক্রমে পদচ্যুত 
ইইতে পারিবেন, অন্ত প্রকারে নহে। 

টীকা । এই ধারার (+) প্রকরণে “বা ১৫৮ক ধারা” এই কথাগুলি মোগ 

করা হইয়াছে | ইহার ফলে কমন ম্যানেজার সার্টিফিকেট মতে খাজনা আদ য়ের 

জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন | 

১২৯২ ব্রধল্রা । কোন মহাল বা মধাস্বত্ব €কাট-অফ-ওয়ার্ডসের 

রা কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইলে. কিংবা ৯৫ ধারামতে 

কার্য) পরিচালনার. তন্িযিত্ত এক্জন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইলে, 
ভাঁর প্রত্যর্পণ করিবার পরে যদি জিলার জজ দন্ত হুন যে, সরিক- 

১০৪ মালিকদের ত্বারা উহ। পরিচালিত হইলে সাধা- 

রণের অন্থবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের শ্বত্বের হানি হইবে না, তবে তিনি 

যে কোন সময়ে উক্ত মহালের বা মধ্যত্বত্বের কার্যাধ্যক্ষতার ভার 

সরিক-মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন । 

৯৯-ক এ্রা্রা। (১) ছুই বা ততোধিক বাক্তি এজমালী বা 

সরিক ভূম্যধিকারী হইলে, তাহারা তাহাদের 

সমগ্র এজমালি সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ 

সম্বন্ধে তাহাদের স্বপক্ষে নিয়লিখিত কার্য্য করিবার জন্য লিখিত দলিল 

৮ 

কমন এজেন্ট নিয়োগ? 



১১৪ বঙ্গায় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ৯৯ক ধারা 

দ্বারা একজন সাধারণ কর্মমচীরী বা কমন এজেন্ট ( 00121001) 2৫০76) 

নিয়োগ করিতে পারেন £- 

(ক) ১২)১৩)১৫১১৭১১৮,২৬গ ও ২৬চ ধারাঁমতে উক্ত সম্পত্তির 

অন্তর্গত তাহাদের মধ্যন্বত্বের বা যোতের বা তাহার অংশের হস্তান্তরের 

নোটিশ গ্রহণ করিবার জ্ ; 

(খ।; এ সকল ধার! অনুসারে দেয় তৃম্যধিকারীর ফা বা ভূম্যধি- 

কারীর হস্তাত্তর-ফী গ্রহণ করিবার জন্য ; এবং 

(গ) ৬১ ধারামতে আদালতে জম দেওয়া খাজন। গ্রহণ করিবার 

জন্য । 

(২) (ক) কমন এজেন্ট কালেরীরের নিকট দরখাস্ত করিলে এবং 

তাঁহার নিয়োগপত্র উপস্থিত করিলে, কালেব্টর উক্ত কমন এজেণ্টের। ও 

তাহাকে যে সকল ভূম্যধিকারী নিধুক্ত করিয়াছেন তাহাদের নাঁয ও 

ঠিকানা এবং অন্ঠান্ত বিবরণ নির্দিষ্ট প্রকারে রেজিষ্টারী করিবেন। 

(খ) যে স্থানের জন্য (১) প্রকরণমতে তাহাকে নিযুক্ত করা 

হইয়াছে, সেইস্থানের অন্তর্গত কোন মধ্যন্বত্ব বা যোতের বাবদ প্রজা 

খাজনা দিলে, ৫৬ ধারামতে রসিদে উক্ত কমন এজেণ্টের নাম ও ঠিকান! 

লিখিত থাকিবে। 

টাকা। এই ধারাটী নূতন। এই আইনের অনেক ধারাতেই কমন এলেপ্টের 

উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তীহাঁর কার্ম্যগুলি লিখিত হইয়াছে । এই ধারায় 

একাধিক ভূম্যধিকারী থাকিলে তবে কমন এজেপ্ট শিযুক্ত হইতে পারে, একজন মাত্র 

ভূম্যধিকারী কমন এজেণ্ট শিযুক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ধ্বে অনেকগুলি 
ধারায় ভূম্যধিকারীর “কমন এজেপ্ট” শব্দে ভূম্যধিকারী একবচনে ব্যবহার করা 

হইয়াছে । 



১**-১০১ ধারা] বঙ্গার প্রজাস্বত্ব বিষরক আইন ১১৫ 

৯০০ প্রাল্রা। (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে, ৯৫ হইতে 

৯৯ ধারা অন্ুমারে ম্যানেজারগণের ক্ষমতা ও 

কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন 

করিতে পারেন । 

২) রেভিনিউ বোর্ড, সময়ে সময়ে, ৯৯ক ধারা অনুসারে কমন 

এজেণ্টদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন 

করিতে পারিবেন । 
টাকা । এই ধারার (২) প্রকরণ নৃতন 

নিয়নাবলী প্রণয়ন 
করিবার ক্ষমত1। 

দশম অধ্যায় । 

স্বত্বের লিখন ও খাজনার বন্দোরস্ত কারবার বিধি | 

প্রথম ভাগ।_স্বত্বের লিখন (17১9০০70 01 16161769 ) 

০ প্রাক | (,) স্থানীয় গভর্ণষেন্ট, যে কোন স্থালে উচিত 

বোধ করিলে “€ইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন 
জরিপ করিতে ও 
্বত্বের লিখন প্রস্তুত. যে, কোন রাজস্বকর্মচারী কর্তৃক কোন স্থান 

করিতে আজ্ঞা দিবার বা মহাল বা মধ্যন্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত তুমি 

রি, জরিপ করা ও ম্বত্বের লিখন প্রস্তত কর! 

হউক | 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে সকল ভূমি কৃষক ব্যতীত অন্য 

ব্যক্তির দখলে আছে, কিংবা যাহ! চাঁষ বা! বাগানসংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্ের 



১১৬ বঙ্গীয় প্রজাঘ্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১*১ ধারা 

জন্ত ব্যবহৃত হয় না, তৎসম্বন্ধে ১০৪ হইতে ১০৫ক) ১০৯গ, ১৪৯ঘ, ১১০, 

১১২ এবং ১১৩ ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না । 
(২) বিশেষতঃ নিয়লিখিত স্থলে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উপরোক্তমত 

আদেশ করিতে পারিবেন-- 

(ক) যে স্থলে (/*) ভূম্যধিকারীগণ বা প্রজাগণ। কিংবা (%০) 

রুযনিগানিরঃ মোট সংখ্যার অন্ন অঞ্ঠেক ভাগ লোক, কিংব। 
(৬০) এ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের অন্তর্গত 

ভূমিসমূহে ধাহার বা ধাহাদের স্বার্থ সমস্ত ভূম্যধিকারীর মোট অংশের 
অর্ধেকের কম নয়, তাহারা) কিংবা () প্রজাদের মোটসংখ্যার অন্ততঃ 

সিকি ভাগ লোক, 

উক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত প্রীর্থনা করেন এবং স্থানীয় গভর্ণ- 

মেণ্টের আদেশমত খরচার টাক আমানত করেন বা তজ্জন্ত জামিন 

তন) 

(খ) যে স্থলে এরধা স্বত্বের লিখন প্রস্তত করিলে প্রজাগণ ও 

তৃম।ধিকাঁরীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সস্তাবনা। 
তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে ; 

(গ) যে শুলে গভর্ণমেণ্ট বা কোর্টঅফ২ওয়ার্ডন্ বা ৯৫ ধারা 

মতে জিলার জজ্বর্তৃক নিযুক্ত কোন ম্যানেজার এ স্থান, মহাল বা 
মধ্যস্বত্বের বা তাহার অংশের মালিক বা ম্যানেজার হন ) 

(থ) যে স্থলে এ স্থান, মহাঁল বা মধ্যপ্তত্ব বা উহার অংশ সম্বন্কে 
ভূমিরাজস্ব ধাধ্য হইতেছে বা শীস্রই হইবে । 

৮ম ব্যাখ্যা ।-(ঘ) দফায় লিখিত প্ভূমিরাজন্ব ধার্য” শবে 

গভর্ণমেন্ট যাঁহার মালিক, এরূপ কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের খাজন। 

ধার্ধ্যকরণও বুঝাইবে। 



৯৪২ ধারা বঙ্গীয় গ্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন ১১৭ 

২ক্স ল্যাহ্যা ।-কোন উপরিতন ভূম্যধিকারীর মহাল বা 
মহালের অংশ কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকে কিয়ৎকালের ভন্য ইজারা 

দেওয়া হইলেও। এঁ ভূম্যধিকারী এই ধারামত আদেশের জন্য দরখান্ত 

করিতে পারিবেন | 

(৩) এই ধাঁরামত কোন আদেশের বিজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে 

প্রকাশিত হইলে) উক্ত আদেশ যে ষথাবিপি প্রদত্ত ইয়াছে তাহার 

চুড়ান্ত প্রমাণ হইবে। 

(৪) এতদর্থে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট যে নিয়মাবলী প্রণঘন করেন, 

তদনুনারে জরিপ কর! ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা হইবে | 

টাকা । (১) প্রকরণের দ্বিতীয় বিশেষ বিধি নৃতন যোগ কৰা হইয়াছে এবং 
(১) প্রকরণে “টকু ভূমির" গলে মস্ত ভূমি" কর! হইয়াছে । 

৯০২ প্রা! ॥ ১০১ পারামতে কোন আজ্ঞা করা হঈলে, যে 

যে বিবরণগুলি লিখিতে হইবে, উন্তু আজ্ঞায় 

তাহা নির্দেশ করা হইবে, এবং সেই সকল 

বিবরণের মধ্যে অন্তান্ত বিষয় বাতীত নিয়লিগিত 

সমুদন বা কতকগুলি বৃত্বীস্ত থাঁকিতে পারিবে, যথা £-- 

(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখলীকারের নাম) 

(খ) প্রত্যেক প্রজার শ্রেণী, অর্থাৎ তিনি মধ্যস্ত্বাধিকারী, কি 

মৌকররী হারে ভূমিভোগকারী রাইরত। কি স্থিতিবান রাইয়ত। কি 

দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইরত, কি দখলীস্বত্বশূন্ত রাইয়ত। কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট 
বা দখলীম্বত্বশৃন্ত কোফ রাইয়ত ) এবং তিনি মধান্বত্বাধিকারী হইলে, 
তিনি কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাহার মধ্যত্বত্ব থাকাকালে 

তাহার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা; 

যে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ 
করিতে হৃউবে । 
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(গ) প্রত্যেক প্রজা বা দখলীকার যে ভূমিভোগ করেন তাহার 

অবস্থান এবং পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমানা ; 
(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম; 
(ঘঘ) এস্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূষ্বামীর নাম; 

(উ) যে সময়ে স্বত্বের লিখন প্রস্তত হইতেছে সেই সময়ে দেয় 
থাজন। 

(উ$) যে সময়ে স্বত্বের লিখন প্রস্তত হইতেছে দেই সময়ে 

গোচারণধত্ব, জঙগলম্বত্ব, মত্গ্ধরার স্বত্ব এবং সেই প্রকারের অগ্ঠান্ত 

স্বত্থের জন্য দে টাকার পরিমাণ, এবং উক্ত স্বত্ব সমূহের দর্ভ ও অন্য, 

এবং যদি উক্ত টাক ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হইবার নিয়ম থাকে, তবে কোন্ 

সময়ে ও কত পরিমাণে তাহা বুদ্ধি হয়) 

(চ) চুক্তিক্রমে বা আদালতের আজ্ঞাক্রযে বা প্রকারাস্তরেই 

হউক) যে ভাঁবে উক্ত খাজন। ধার্য হইয়াছে, তাহা) 

(ছ) খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার নিয়ম থাঁকিলে। যে সময়ে ও 

যে ক্রেমে বুদ্ধি হয় তাহা; 

(ছছ) নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজার ও ভূম্যবিকারীর 

হত ও দায়িত্ব £-- 

(/*) কৃষিকাধ্যের প্রয়োজনার্থ গ্রজাকর্তৃক জলের ব্যবহার সন্থান্ধে 

_ এ জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কূপ হইতে পাওয়া যাঁউক, কিংবা 
অন্য কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক, এবং 

(/*) প্রত্যেক প্রজার দখলী ভূমির কৃষিকার্ষের নিষিত্ত 

জলসরবরাহ করিবার সাজসরঞ্জাম।, এবং তাহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ 

সম্বন্ধে-উক্ত সাঁজসরঞ্জাম এ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা 

নাহউক; 
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(জ) প্রজান্বত্বের কোন বিশেষ সর্ভ ও অনুষঙ্গ থাকিলে তাহা ) 

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত ম্বত্বের লিখন প্রস্তত করা হইতেছে, 
মেই ভূমিসংক্রাস্ত কোন পথন্বত্ব ব অপর কোন স্বাচ্ছন্দাভোগন্বত্ব বা 
ইজমেন্ট (985609070) 3 

(4) যদি ভূমি নিষ্কররূপে ভোগ করিবার দাবী করা হয়, তাহ। 

হইলে খাজনা প্রকৃতই দেওয়া! হয় কিনা, এবং দেওয়! না হইলে, 

দখলীকার খাজনা না দিয়া এ ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী কিনা 
এবং এরূপ অধিকারী হইলে কি ক্ষমতার বলে অধিকারী । 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদ্দি কোন জমি কৃষি বা বাগান সংক্রান্ত 

কোঁন উদ্দেশ্তের জন্ত ব্যবহৃত ন! হয়, তাহা৷ হইলে শুধু সেই কথা? ও 
তৎসহ দখলীকার, ভৃম্যধিকারী এবং প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিবরণগুলি 

লিখিত হইলেই যথেষ্ট হইবে । 

টীকা । (খ) দফার “দখলীম্বত্ববিশিষ্ট বা দখলীন্বত্বশূন্য” কোফ রাইয়ত, এবং 

(ও) দফা, ও বিশেষ বিধি, এই কয়টি বিষয় নূতন যোগ করা হইয়াছে। 

৯০২ এ্রাক্প1। ভূন্যবিকারীগণ, প্রজাগণ, ও তূন্বামীগণ কিংবা 

এই সকল শ্রেণীর কোন ব্যক্তিদের যধ্যে, জলব্যবহার বা জল যাইবার 

চারার পগ লইয়া যে বিবাদ আছে বা হুইতে পারে, 

করিতে ও সত্বের তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণকন্সে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট 

লিখন প্রস্তত করিতে এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, কোন 
আলা দিবার ক্ষমতা। স্থান বা মহাল বা মধ্ম্বত্ব বা তাহার অংশের 
প্রত্যেক প্রজার ও তূম্যধিকারীর নিয়লিখিত বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব ও 

দায়িত্ব নির্ণয় ও লিপিবদ্ধকরণার্থ কোন রাজন্ব-কর্ম্মচারীঘ্বারা জরিপ 
কর! বা স্বত্বের লিখন প্রস্তত করা হউক-_- 

(ক) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ প্রজাকর্তৃক জলের ব্যবহার 
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সম্বন্ধে জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কৃপ হইতেই পাওয়৷ যাউক 
কিংবা মন্থ কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া যাউক ; এবং 

(খ)। প্রত্যেক প্রজার দ্খলী ভূমির কৃষিকার্যের নিমিত্ত জল 
সরবরাহ করিবার সাজসরগ্জাম, এবং তাহার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ 

সম্বন্ষে-_উক্ত সাজসরঞ্জাম এ ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা না 
হউক । 

২৯০২০ শ্বা্রী। কোন মহাল বা মধ্যস্বাত্বের ভূম্বামীদের বা 

ম্ধ্ত্বত্বাধিকারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি, কিংবা অধিকসংখ্যক 

রাইয়তেরা, দরখাস্ত করিলে, ও যত টাকা খরচা 
ভূম্বাসী বা মধ্যস্বত্বাধি- পু 
কারী বা অধিক দিবার আদেশ হয়, দরখাস্তকারী বা দরখাস্ত- 
সংখ্যক রাইয়তের কারীগণ তাহা আমানত ৭ বা ত 1৮৭ রীগণ তাহা আমা রিলে | তজ্জন্ত 

গুলিলিপিবন্ধ করিতে জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীর গভর্ণমেণ্ট যে 
রাজন্প-কম্মচারীর নিয়মাবলী প্রণবন করেন তদনুসারে, কোন রাজস্ব 
ক্ষমতা । 

কর্মচারী উক্ত মহাল বা মব্স্বত্ব বা তাহার 

কৌন অংশ সম্বন্ধে ১০২ ধাঁরাঁর লিখিত সমুদয় বা কতকগুলি বৃত্তান্ত 

নিরূপণ করিয়া লিশিবদ্ধ করিতে পারিবেন । 

১০২০ এ্রাল্রা। (১) ম্বত্বের লিখনের খসড়া প্রস্তত কর! 

রা যা হইলে, রাঁজস্ব-কর্মচারী নির্দিষ্ট প্রকারে এবং 

প্রকাশকরণ, নির্দিষ্ট কাল ধরিয়া তাহা প্রকাশিত করিবেন 
সংশোধনকরণ, এবং. এবং উক্তকাঁল মধ্যে এ লিখনের কোন কথা 

০2 সম্বন্ধে কিংবা এ লিখন হইতে কোন কথ! ছাড় 

হইয়া থাকিলে; তৎসম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিলে তাহা বিবেচনা করিয়া 

দেখিবেন। 

(২) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলী প্রস্তত করেন তদনুনারে 
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এ আপন্তিগুলি বিবেচনা করিয়। দেখিয়া তাহার নিষ্পত্তি হইলে, এবং 

( যেস্থলে ভূমিরাজম্ব ধার্ধ/করা হইতেছে বা ণীপ্রই হইবে, সেস্থলে ) 
বন্দোবস্তী জমাবন্দী (99601912571 1২60৮09]]) ১*৬চ ধারার (৩) 

প্রকরণামুদারে লিখনের অন্ততূক্তি করা হইলে, রাজস্ব কর্ধরচারী উক্ত 

লিখন চূড়ান্তরূপে প্রস্তত করিয়া ফেলিবেন ও নিদিষ্ট প্রকারে উহা 
চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করাইবেন ) এবং উক্ত লিখন যে এই অধাায়মতে 

যথাঁবিধি প্রস্তত করা হইয়াছে, এরূপ প্রকাশকরণই তাহার চূড়ান্ত 

প্রমাণ হইবে। 

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত 

(১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ মতে পৃথক পৃথক লিখনের খসড়া বা 

চুড়ান্ত লিখন প্রকাশ করা যাঁইতে পারিবে । 

৯০২৩৩ হালা! | (১) ১*৩ক ধারামতে কোন স্বত্বের লিখন 

চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইলে, রেভিনিউ বোর্ড সাধারণ ব! বিশেষ 

আজ্জাক্রমে যে সময় নিদ্ধীরণ করেন তত্মময়ের 

7 মধ্যে, রাঁজস্বকর্মৃচারী এরূপ চূড়ান্ত প্রকাশের 
সাঁটিফিকেট ও অনুমান. কথা ও তাহার তারিখ ব্যক্ত করিয়া এপ 

এবং শ্বত্বের লিখনের সীর্টিফিকেট দিবেন, এবং সেই সার্টিফিকেটে 
শুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুমান 1 

তারিখ দিয়া ও তাহার নাম ও পদোচিত আখ 

লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন । 

(২) উক্ত চূড়ান্ত প্রকাশ সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীর সার্টিফিকেট, 
কিংবা সেইরূপ সার্টিফিকেট না থাকিলে, এ স্বত্বের লিখনপম্পকিত 

স্থান। মহীল বা মধ্যন্বত্ব বা তাহার অংশ যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ 
অবস্থিত, সেই জিলার কালেক্টর উক্ত স্বত্বের লিখন নির্দিষ্ট তারিখে 

চড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এই মর্মে স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে 
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তাহা, উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার ও তাহার তারিখের সিদ্ধান্ত প্রমাণ 

হইবে । 

(৩) স্থানীর গভর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন দিয়া কোন নির্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে 
এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন ষে, এ স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামের 

নিশিত্ত স্বত্বের লিখন চুড়াস্তরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে? এবং এরূপ 
বিজ্ঞাপন উক্তর্ূপে প্রকাশিত ভওয়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে । 

(8) কোন মোকদ্দমার বা অপর কার্ধ্যানুষ্ঠানে এই অধ্যায়মতে 

প্রস্তুত ও প্রকাঁশিত কোন স্বত্বের লিখন বা উহার জাবেদ নকল বা 

উদ্ধতাংশ উপস্থিত কর হইলে, এরূপে প্রকাশিত হওয়ার কথা স্পষ্টরূপে 

অস্বীকার করা না হইলে, এ স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে 
বলিয়া অনুমান করা হইবে । 

(৫) চুড়ান্তরপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনের প্রত্যেক কথা এ 

কথায় উল্লিখিত বিষধের প্রমাণ শ্বর্পপ গণ্য হইবে এবং যাবৎ উহা 

সাক্ষাদ্বারা ভূল বলিয়৷ প্রতিপন্ন ন। হয় তাবৎ উহা! বিশুদ্ধ বলিয়াই 

অনুমান করা হইবে । 

দ্বিতীয় ভাগ-_যে স্থলে ভূমিরাজস্ব ধাধ্য করা হইতো" 

বা শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে খাজনা ধাধ্যকরণ, বন্দোবস্তী 

জমানন্দী প্রস্তুতকরণ ও আপত্তির মীমাংসাকরণ । 

রাঁজম্বকর্ম্চারী কখন ০৪ নীরা । যেস্কলে ভূমিরাজন্ব ধাধ্য 

খাভনাধার্ধা করিতে ও করা হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে, সেইস্থুলে, রাজন্থ- 
বন্দোবন্তী জমাবন্দী 
প্রস্তুত করিতে কর্মচারী ১*৩ক ধারার (১) প্রকরণমতে শ্বত্বের 

আরস্ভ করিবেন। লিখনের পাগুলিপি প্রকাঁশ করিবার পর-- 
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(ক) প্রত্যেক শ্রেণীর প্রন্গাদের নিমিত্ব উপযুক্ত ও ন্তাষ্য 

খাঁজনা ধার্ধ্য করিবেন; 

(খ) যদি তিনি কোন ভূমিসম্বন্ধে ১০২ ধারার (4) দফানুপারে 

এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, তাহার দখলীকার খাজনা ন দিয়া 

তাহা ভোগ করিতে অধিকারী নহেন, তাহা হইলে ১৯২ ধারার বিধান 

সত্বেও তিনি সেই ভূমির নিষিত্ত উপযুক্ত ও ন্যাধ্য খাঁজন। ধার্য্য করিবেন ) 
এবং 

(গ) একটী বন্দোবস্তী জমাবন্দী ( 990051067)0 1২০11৮7)]] ) 

প্রস্তুত করিবেন । 

কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্টেব কোন মহাঁলে বা মধ্যন্বত্বে প্রত্যেক শ্রেণীর 

প্রজার খাঁজনার বন্দোবস্ত কর! গভর্ণমেণ্টের নিকট যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ 

ন] হয়। তবে রাজস্ব কর্মচারী এপ খাজনার বন্দোবস্ত করিবেন না। 

২০৪ এরা । (১) এই অধার 'অনুবারে খাজনা ধাষ্য 

হিরা করিবার ও বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তুত করিবার 

ও বন্দোবস্তী ডমাবন্দী জন্তা রাজন্বক্খ্চাধা নিম্নলিখিত যে-কোন 

প্রস্তুত করিবার এক বা €কাঁধিক প্রণাঁলা অনুসরণ করিতে 
5০ পারিবেন) অথবা অংশতঃ একটা প্রণালী ও 

ংশতঃ অপর একটী প্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ 

(ক) কত টাকা খাজনা উপযুক্ত ও ন্যাা হয় তৎসম্বন্ধে যদি 

কোন স্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজা পরম্পর সম্মত হন, তাহা হইলে 
উত্ত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য কিনা! তাহা রাজন্বকর্ম্চারী বুঝিয়া! 

দেখিবেন, এবং তিনি এরূপ বুঝিলে তবে শী খাজনা উপবুক্ ও ন্যাষ 

খাজনা বলিয়া ধার্য্য ও লিপিবদ্ধ করা যাঁইতে পারিবে। নচেৎ নভে । 

(খ) রাজন্বকর্মচারী কত খাজনা উপযুক্ত ও ন্যাধা বলিয়। 
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বিবেচনা করেন। তিনি ত্বয়ংই তাছার প্রস্তাব করিতে পারিবেন) এবং 

এরূপ প্রস্তাবিত টাক দিতে প্রজা যদ্দি মীখিকভাবে বা লিখনক্রমে 

স্বীকার করেন, এবং ভূমাধিকারী যদি উপস্থিত হইবার নোটিশ- 
প্রাপ্তির পর কোন আপত্তি উত্থাপন না করেন, তবে তদ্দরপে প্রস্তাবিত 

খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধার্য ও লিপিবদ্ধ কর! 

যাইতে পারিবে । 

(গ) রাজস্বকর্্রচারী যদি সমস্ত অবস্তা বিবেচনা করিয়া মনে 

করেন যে? €কোঁন স্থান। মভাঁল। মধ্যস্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার অংশের 

নিমিত্ব, কিংবা কোন স্থান, মহাল' মধাস্বত্ব বা গ্রামেব বা তাহার 

অংশের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ব, মধ্যন্বত্বাধিকারী, রাইফত ও 

কোঁফ রাইয়তগণ কিরূপ হারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজন। দেয় তাত! 

'দখাইয়া একটী হারের তালিকা । 1219 011259 ) প্রস্তুত করা 

যাইতে পারে, তাহা হইলে ডিনি একটী হারের তালিকা প্রস্তন 

করিতে পারিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে এ হ্বারের উপর নির্ভর 

করিয়া £মস্ত বা কেন কোন খাজন। ধার্য ও লিপিবদ্ধ করিতে 

পারিবেন । 

(ঘ) ১-৩ক ধারার (১) প্রকরণান্ুসাবে প্রকাশিত স্বত্ব 

লিখনে যে সকল বর্তমান খাজনা লিপিবদ্ধ করা আছে, রাজন্বকর্মচারী 

তাহা বাহাল বাখিয়া, অথবা এ সকল খাজন৷ বৃদ্ধি বা! হ্রাস করিয়া, খাঁজন। 

ধার্য করিতে পারিবেন । 

কিন্ত কোন খাজনা এঁরূপে ধার্য করিবার সময়ে, ৬ হইতে ৯ ধারার, 
২৭ হইতে ৩৬ ধারার, ৩৮, ৩৯) ৪৩১ ৫০ হইতে ৫২) ১৮৯ ও ১৯১ 

ধাবাঁব মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(২) প্রত্যেক তৃম্যধিকারীর নাম, ও ধীহাদের খাজনা! ধাধ্য 
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করা হইয়াছে এরপ প্রত্যেক প্রজার নাম, এবং এ প্রজার নামের 

পার্খে যে পরিমাণ ভূমি লিখিত হয় তন্নিমিত্ত দেয় খাজনা, বন্দোবস্তী 
জমাবন্দীতে প্রদণিত হইবে। 

₹০৪হ প্রা! ॥ (১) হারের তালিক। (2019 0178099 ) 

হারের তালিকায় প্রস্তুত হইলে তাহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 

কি কিথাকিবে। নির্দেশ করা থাকিবে 
(ক জমির রকম, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও প্ররূপ 

অন্ান্ঠি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শ্রেণীর বা যে ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণীর ভূমির নিথিত্ত খাজনাঁর একটী হার বা ভিন ভিন্ন হার ধাধ্য কর! 
রাজন্বপর্ম্মচারী আবশ্যক বা সাধ্য মনে করেন। তাহা ; এবং 

( খ) এরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমিভোগকারী প্রজাদের খাঁজন। 

পরিবর্তনশীল হইলে, প্রজাগণ কর্তৃক উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দেয় 
থাঁজনার হার। 

(২) রাজন্বকর্মচারী হারের তালিকা প্রস্তত করিলে পর, এ 

তালিকা! যে স্থান। মহলি। মধ্যস্থত্ব বা গ্রাম সম্বন্ধে 

হয়। তথায় সেই জিলার প্রচলিত ভাষায় ও 

নির্দিষ্ট নিরমাজুদারে তিনি উহ প্রকাঁশ করিবেন"। 
(৩) হারের তালিকায় লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির 

কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি এ তালিকা 

দেই স্থানে তালিকার 

প্রকাশ। 

রাজস্বকর্মুচারী প্রকাশের পর একমাসের মধ্যে রাজস্বকর্মচারীর 
আপত্তি নিষ্পত্তি 
করিবেন | নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন) এবং 

রাজন্বকর্চারী এ আপত্তি বিবেচনা করিয়া 

দেখিবেন ও এঁ তালিকা পরিবর্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন । 

(৪) যদি উক্ত একমাস মধ্যে কোন আপত্তি কর! না হয়, তাহা 
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বিবেচনা করেন) তিনি স্বয়ংই তাহার প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং 

এবপে প্রস্তাবিত টাকা দিতে প্রজা যদি মৌখিকভাবে বা লিখনক্রমে 

স্বীকার করেন, এবং ভূমাধিকারী যদি উপস্থিত হইবার নোটিশ- 
প্রাপ্তির পর কোন আপত্তি উত্থাপন না! করেন, তবে তন্দরপে প্রস্তাবিত 

থাজনা উপযুক্ত ও ন্তাষ্য খাজনা! বলিয়া ধার্য ও লিপিবদ্ধ করা 

যাইতে পারিবে । 

(গ) রাজস্বকর্চারী যদি সমস্ত অবস্তা বিবেচনা করিয়া মনে 

করেন যে? কোন স্থানি। মাল) মধ্যস্বত্ব প গ্রামের বা তাহার অংশের 

নিমিত্ব, কিংবা “কান স্বনি, মহাল, মধান্বত্ব বা গ্রামের বা তাহার 

অংশের প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত, মধ্যন্বত্বাধিকারী, রাইর়ত ও 

কোঁফণ রাই়তগণ কিরূপ হারে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজনা দেয় তাহা 

“দখাইয়া একটী হারের তাঁলিক। (1219 ০01 12195) প্রস্তুত কর! 

যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি একটী হারের তালিকা প্রস্ব 

করিতে পারিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিত প্রকারে এ হারের উপর নির্ভর 

»রিয়া মস্ত বা ফোন কোন খাঁজনা ধার্য ও লিপিবদ্ধ করিতে 

পারিবেন । 

(ঘ) ১০৩ক ধারার (১) প্রকরণান্থসারে প্রকাশিত স্বত্বের 

লিখনে যে সকল বর্তমান খাজনা লিপিবদ্ধ করা আছে, রাজন্বকর্ম্মচারী 

তাহ বাহাল বাখিয়া, অথবা এ দকল খাঁজন। বুদ্ধি বা হাস করিরা, খাজন। 

ধার্য করিতে পারিবেন । 

কিন্ত কোন খাজন! এরূপ ধাধ্য করিবার সময়ে, ৬ হইতে ঈ ধারার, 

২৭ হইতে ৩৬ ধারার, ৩৮) ৩৯, ৪৩১ ৫০ হইতে ৫২। ১৮০ ও ১৯১ 

ধারাঁব মূল নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(২) প্রত্যেক তৃম্যধিকারীর নাম, ও ধাহাদের খাজন৷ ধার্য্য 
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কর! হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক প্রজার নাম, এবং এ প্রজার নামের 

পার্থ যে পরিমাণ ভূমি লিখিত হয় তন্িমিত্ত দের খাজনা, বন্দোবস্তী 
জমাবন্দীতে প্রদশিত হইবে। 

২০৪ প্রাক্রা ॥ (১) হারের তালিকা (1916 0117809১ ) 

'হারের তালিকায় প্রস্তুত হইলে তাহাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
কি কি থাকিবে। নির্দেশ কর! থাকিবে__ 

(ক, জমির রকম, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও প্রব্ূপ 

অন্ঠান্ত বিষঞের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে শ্রেণীর বা যে ভিন্ন ভিন্ন 

শআণীর ভূমির শি খাজনাঁর একটী হার বা ভিন্ন ভিন্ন হার ধাধ্য করা 

রাজন্বৎ্ম্্চারী আবশ্যক বা সাধ্য মনে করেন। তাহা ; এবং 

( খ) এরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমিভোগকারী প্রজাদের খাজনা 

পরিবর্তনশীল হইলে, প্রজাগণ কর্তৃক উপযুক্ত ও ন্টাষ্যমতে দেয় 
থাজনার হার। 

(২) রাজস্বকর্খচারী হারের তালিকা প্রস্তত করিলে পর), এ 

তালিকা যে স্থান) মহাল। মধ্যন্বত্ব বা গ্রাম সম্বন্ধে 

হয়। তথায় সেই জিলাঁর প্রচলিত ভাষায় ও 

নির্দিষ্ট নিয়মানসারে তিনি উদ্না প্রকাশ করিবেন'। 
(৩) হারের তালিকায় লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন ব)ক্তির 

কোন আপত্তি থাকিলে, তিনি এ তালিকা 

সেই গ্বানে তালিকার 

প্রকাশ। 

রাজ ্বকর্শুচারী প্রকাশের পর একমাসের মধ্যে রাজন্বকর্মমচারীর 
আপত্তি নিষ্পত্তি 
করিবেন। নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং 

রাজন্বকর্মচারী এ আপত্তি বিবেচনা করিয়। 

দেখিবেন ও এ তালিকা পরিবর্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন । 

(৪) যদ্দি উক্ত একমাস মধ্যে কোন আপত্তি করা ন৷ হয়, তাহা 
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হইলে, কিংবা থে স্থলে আপত্তি করা হয় সেস্থলে আপত্তি নিষ্পত্তি 

করা হইলে পর, রাঁজস্বকর্মচারী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট 

সবি কর্তৃক প্রণীত নিয়মান্ুসাঁরে, যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ 
ডিন এই অধ্যায় অনুসারে প্রস্তত-করা তালিকা ও 

জমীবন্দী দৃঢ় করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন ( ইতঃপরে' 

ধাহাকে শ্দ্ঢকাপী কর্তৃপক্ষ” বলা হইয়াছে ) তাহার নিকট, স্থীয় 

প্রস্তাবনমূহের হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণদমেত স্বীয় কাধ্যবিবরণ সবর্পণ 

করিবেন এবং কোন আপত্তির দরখাস্ত পাইয়া থাকিলে তাহাও পাঠাইয়া 
দিবেন । 

(৫) উক্ত দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষ €৪) প্রকরণান্ুারে সমপ্িত কোন 

তালিকা বাহাল করিতে অথবা নামঞ্চুষ করিতে পারিবেন, অথবা তিনি 

যে প্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই 
প্রকারে উহ! সংশোধিত করিতে পারিবেন, এবং 

এ তালিকার সহিত প্রেরিত কিংবা তাহার পরে 

উপস্থিতকরা কোন আপত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গ্রাহ্ করিতে 

পাঁশিবেন, অথব' পুনরায় তদন্তের জন্য বিষয়টী ফিরাইয়া দিতে পারিবেন । 
(৬) হারের তালিকা উক্ত দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাহাল করা 

হইলে, ৯ তালিকা-প্রস্ততের কার্য যে এই আইনান্ুসারে যথাবিধি 
সম্পাদিত হইয়াছে, সেই বাহালকরণস্চক আজ্ঞাই 

তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ হইবে) এবং ইহাও 

অনুমান করা যাইতে পারিবে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির জন্ত প্রত্যেক 

শ্রেণীর প্রজার যেহার তালিকায় প্রদশিত হইয়াছে, তাহা, যে স্থান 
সম্বন্ধে এ তালিকা প্রস্তুত কর! হইয়াছে, পেই স্থানের অন্তর্গত সেই 

শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত দেয় উপযুক্ত ও স্তাষ্য হার। 

দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষের 
কাঁ্ধ্য। 

তালিকার ফল। 
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৮০শুঞ্গ প্রা । ১০৪খ ধারার (৫) প্রকরণান্সারে হারের 

তালিকা বাহাঁল করা হইলে; রীজস্বকর্মনচারী, প্রত্যেক মধ্যস্বত্বের বা 
রাইয়তের বা কোফরাইয়তের প্রত্যেক যোতের 

পরিমাণের উপর এ তালিকার লিখিত হার 

অনুসারে এ মধ্যত্বত্বের বা যোতের থাঁজনা হিসাব 

করিরা, খাঁজনা ধার্য করিতে পারিবেন এবং বন্দোবস্তী জমাবন্দী প্রস্তৃত 

করিতে পারিবেন । 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, রাজস্বকর্মমচারী কোন স্থলে উক্ত হার 

প্রয়োগ করা অনুপধুক্ত ব। অগ্যাধ্য বিবেচনা করিলে সে স্থলে উহা 

প্রমোগ করিতে বাধ্য হইবেন না। 

১০৪সএ প্রাজ্রা । ১*৪থ ধার! অনুসারে হারের তালিকা প্রস্তত 

করিবার সময় ও ১*৪গ ধারা অনুসারে খাজনা 

পা ধার্ধ্য করিবার সময়, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এতৎ- 

খাজনা ধার্য) করিবার সধ্থন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করেন রাজন্ব- 

7 কর্মচারী তাহা মানিয়া চলিবেন ) এবং ১*৪গ 

করিতে হইবে । ধারার বিশেষ বিধি মানির়া, খাজনা বৃদ্ধি ও হাঁস 

.ছ্বন্ধে এই আইনের যে সকল সাধারণ নিয়ম 

আছে ততগ্রাতি যথামস্তব দৃষ্টি রাখিবেন | 

১০৪৬৬ প্রা । (১) কোন স্থানের, মহালের। মধ্যশ্বত্বেন ব৷ 

গ্রামের বা তাহার কোন অংশে নিমিত্ত বন্দোবস্তী 

বন্দর এমাবনী. জমাবনদী প্রস্তুত করা হইলে, রাজন্বকর্মচারা 
সংশোধন করণ। উহার একখানি পাঙুলিপি নিদ্দি্ট প্রকারে 

ও নির্দিষ্ট কাল ধরিয়। প্রকাশ করাইবেন। 

এবং প্রকাশকরণের সময়ের মধ্যে এ পাুলিপির কোন কথা সম্বন্ধে 

হারের তালিকা 

প্রয়োগ । 
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বা কোন কথা ছাড়-হওয়া স্বন্ধে কোন আপত্তি করা হইলে তাহা 

বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং স্থানীয় গভর্ণমে্ট যে. সকল নিয়ম 

প্রণরন করেন তদনুমারে এ কল আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন | 

(২) ১*৪চ ধারানসারে দৃট়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দোবস্তী 
জমাবন্দী সমর্পণ করিবার পূর্বে, রাঁজন্বকর্মমচাদী যে কোন সময়ে, শ্বতঃ- 

প্রবৃত্ত ' হইয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত কোন পক্ষের প্রার্থনামতে, তল্লিখিত কোন 

খাজনার সংশোধন করিতে পারিবেন । 

কিন্তু পক্ষিগকে হাজির হইবার ও তদ্িষয়ে তাভাদের বক্তব্য 

বলিবার জন্ত যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিরা এরূপ কোন লেখ। সংশোধন করা৷ 

যাইবে না। 

০৪চল প্রাল্রা । (১) ১০৪৬ ধারামতে সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি 

করা হইলে, রাজস্ব কর্মচারী স্বীয় প্রস্তাবসমূহের 
বন্দোবস্তী জমাবন্দীর 
চূড়ান্ত সংশোধন ও হেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ, এবং কোন আপৰি প্রাঞ্থ 

হাহা স্বত্বের লিখনের হইয়া থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণসমেত এ 
১০৬59 বান্দৌবস্তী জমাবন্দী, দৃ়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট 

অর্পণ করিবেন । 

(২) দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষ এ বন্দোবস্তী জমাবন্দী সংশোধন-পুর্ববক 

বা সংশোধন-ব'তিরেকে মঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিংবা পুনরাঁলোচনার 

নিমিত্ত উহা ফিরাইয়৷ দিতে পারিবেন । 

কিন্তু পক্ষদ্দিগকে হাজির হইবার ও তদছ্বিযয়ে তাহাদের বঞ্জব্য 

বলিবার জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিয়া এরূপ কোন লেখার সংশোধন 
করা বা কোন ছাড়-কথা পুরণ করা হইবে না। 

(৩) দৃ়কারী কর্তৃপক্ষকর্তৃক বন্দোবস্তী জমাবন্দী মঞ্জুর করা 

হইলে পর, রাঁজকর্ণাচারী তাহ! চূড়ান্তরূপে প্রস্তত করিয়া ফেলিবেন 
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এবং তাহা ১০৩ক ধারানুসারে স্বত্বের লিখনের (160010-0-18))0 ) 

যে পাওুলিপি ( ৫1৪) প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অস্তভূক্তি করিবেন । 
০০৪ভহ একা ॥ (১) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত 

বন্যার হইবার পুর্বে রাজস্বকর্মচারী ১০৪খ ধারার (৩) 

কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকরণমতে বা ১০৪৬ ধারামতে কৃত কেন 

ধা তৎকর্তক আপত্তি সম্বন্ধে যে আজ্ঞা করেন, তাহার বিরুদ্ধে 
এ আজ্ঞার তারিখ হইতে ছুই মাসের মধ্যে আগীল 

হইতে পারিবে এবং উক্ত আপীল নির্দিষ্ট উপরিতন রাজন্ব-বর্তপক্ষের 
নিকট হইবে | 

(২) রেভিনিউ বোর্ড এই অধ্যায়ান্ুারে কোন মোকদ্দমায়, কোন 

ব্যক্তির দবখান্তক্রমে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন স্বত্বের লিখন বা 

উহার কোন অংশ চূড়াস্তরূপে প্রকাশিত হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ 
হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উহার সংশোধনের (151310])) 

আদেশ করিতে পারিবেন ; কিন্তু সেই আদেশক্রমে কোন দেওয়ানী 

আদালতের ১*৪জ ধারামতে প্রদত্ত কোন আক্তার উপর হস্তক্ষেপ 

করিতে পারিবেন ন।। 

কিন্তু পক্ষগণকে হাজির হইবার ও তদ্বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য বলিবার 

জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ না দিয়া এরূপ কোন আদেশ করা যাইবে ন;। 

১০০৩ প্রার্রা। (১) ১০৪ক হইতে ১০৪চ পধ্যস্ত ধারামুসারে 

যে বন্দৌবস্তী জমাবন্দী প্রস্তত করা হইয়াছে 

রা এবং যাহা ১০৩ক ধারামতে চুড়াস্তরূপে প্রকাশিত 

বিচারাধিকার। কোন স্বত্বের লিখনের অস্ততূক্তি করা হইয়াছে, 

এরূপ কোন বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে ধাধ্য কোন 

খাঁজনান্ম্ব্ধীয় কোন লিখিত বিষয় হেু। কিংবা এরূপ কোন বন্দোবস্তী 
নি 
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জমীবন্দীতে লিখিবার নিমিত্ত কোন খাজনা ধাধ্য হইতে ছাড় হওয়ার 

হেতু, কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেঃ তিনি যে ভূমির সম্বন্ধে উত্তরূপ 

লেখা হইরাছে বা ছাড় হইয়াছে, দেই ভূমির দখলের মোকদ্দমা গ্রহণ 

করিতে যে দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে। সেই আদালতে 

মোক্দামা উপস্থিত করিতে পারিবেন । 

(২) স্বত্বের লিখন চুড়াস্তরূপে প্রঞ্চাশিত হইবার তারিথ হইতে 

ছয় মীসের মধ্যে, কিংবা কোন রাজন্ব-কর্তৃপক্ষের নিকট ১৯৯ছ 

ধারান্ুদারে আপীল করা হইয়া থাকিলে এ আপীল নিষ্পত্তির 

তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, উক্ত মোকদ্মী উপস্থিত করিতে 

হইবে। 

(৩) এরূপ গোকদ্দমা নিম্নলিখিত হেতু ভিন্ন অন্ত কোন হেতুতে 
উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না £-- 

(ক) ভূমির জন্য কোন খাঁজনা দিতে হয় না) 

(খ) খ্বত্বের লিখনে ভূমি নিষ্ষর বলিয়! লিখিত হইলেও, খাজনা 

দিতে দ।রী; 

(গ) তূম্যধিকারী-প্রজা সম্বন্ধ নাই) 

(ঘ) উপ্ত ভূমি €কান বিশেষ মহাল ব। প্রজার দখলি ভূমির 
অংশ বলিয়া অন্যায়্ূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিংবা কোন 

মহাল বা গ্রক্ষার দখলি ভূমি হইতে অন্তায়পুর্বক বাদ ওয়া 

হইয়াছে 

(উ) স্বত্বের লিখনে প্রজ। যে শ্রেণীভুক্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছেন, 
তিনি তাহা হইতে ভিন্নশেণীতুক্ত ; 
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(চ) রাজন্বকর্মমচারী ১১* ধারার (৭) দফার বিধানমতে ধার্য 

খাজনা আমলে আপা মুলত্ুখী সাখেন নাই, কিংবা যে তারিখ হইতে 

উত্ত ধার্ধ্য খাজনা এ দ্ফামতে আমলে আসিবে তিনি অন্তাররূপে এ 

তারি নিদ্ধারণ করিয়াছেন ; 

ছে) প্রজান্বত্বের বিশেধ নর্ত ও অন্ন্গগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় 

নই অথবা অশ্রদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; 

(জ) এ জমিমংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব ব। অপর ইজমেণ্ট লিপিবদ্ধ 

কর! হয় নাই, অথব। ভুল করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 

যে ভূমিদন্বন্ধে উপ্তবপ লেখা হইয়াছে বা কোন কথ ছাড় হহয়াছে। 

গভর্ণমেণ্ট দেহ ভূমিব ভূম্যধিকারী বা প্রজা না হইলে, এবপ কোন 
মোকদ্দমার সেক্রেটারী অফ টিতে ( গবর্ণমেণ্টকে ) প্রতিবাদী কণা 

যাইবে না। 

(১) আদালত যদ্দ দেখেন ত্য বাধ্য খাজন। সম্বন্ধে অশুদ্ধরূপে 

লেখা হইরাছে, তাহা হইলে তিনি (৩) প্রকরণের ১) দফা বা (গ) দফা 

স্থলে, কোন খাজন। দেঘ নহে বলিয়া ব্যক্ত করিবেন। এবং অপর স্থলে 

উপধুঞ্ত খাজনা! ধার্য্য করিবেন ; 

এবং উক্ত (৩) প্রকরণের (চ) বা (ছ) দফার লিখিত কৌন স্থলে) 

যে তারিখ হইতে ধাধ্য খাজনা আমলে আসিবে আদালত তাহা 

প্রকাশ করিতে পারিবেন, কিম্বা এ লেখা সম্বন্ধে যেবপ উপযুক্ত বিবেচনা 

করিবেন সেইবপ আজ্ঞা করিতে পাঁগিবেন। 

(৫) আদালত (৪) প্রকরণমতে কোন খাজনা পের নহে বলিয়া 

ব্যক্ত করিলে, শ্বত্বের লিখনে বিপরীতভাঁবের যে ল্েগা আছে তাহা 

রহিত হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
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(৬) উক্ত (৪) প্রকরণমতে উপযুক্ত খাজনা ধার্য করিবার 

সময়ে, আদালত এ একই বন্দৌবস্তী জমাবন্দীর অন্তর্গত ৫সই 

শ্রেণীর অপর মধ্য্বত্ব বা যোৌতের যে সকল খাজনা ১৪ক 

হইতে ১*৪চ পদ্যন্ত ধারাঁমতে ধার্য করা৷ হইয়াছে, তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখিবেন। 

(৭) আদালত (5) প্রকরণমতে যে খাজনা ধার্য করেন তাহা 

বন্দোবস্তী জমাবন্দীতে লিখিত খাজনার পরিবর্তে যথাবিধি ধার্য 

করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

1৮) ১০৪ক হইতে ১*৪চ পর্য্যস্ত ধারানুপারে কোন খাজন। 

ধার্য্যকরণ সম্বন্ধেঃ বা খাজন! ধার্য করিতে ছাড় হওয়া পম্বন্ধে,। এই 

ধারার বিধানাম্থুপারে ভিন্ন দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত 
করা যাইবে না। 

(৯) কোন দেওয়ানী আদালত এই ধারামতে চূড়ান্ত আজ্ঞা বা 
ডিক্রী দিলে তাহ! জিলার কালেররকে বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

১০৪৭ প্রান্তর! । ১*৪জ ধারার বিধানাধীনে, যে সমস্ত খাজন। 

১০৪ক হইতে ১%৪চ পর্য্যন্ত ধারামতে ধার্য 

১*৪ক হইতে ১*৪ছ করা হইয়াছে ও ১০৩ক ধারান্থদারে চুড়ান্তরূপে 
পর্য্যন্ত ধার।এসারে রঃ 
ধা্মা খাজনা সম্বন্ধে প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখনে লিখিত হইয়াছে 

অনুমান । কিংবা ১০৪ছ ধারামতে ধার্য করা! হইয়াছে, 

তাহা শুদ্বরূপে ধার্ধ্য করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য 

হইবে এবং এই আইনের অর্থমতে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজন! বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । 

টাকা । এই ধারার (5) ও (ছ) দফা পূর্বেকার পূর্বববঙ্গীয় আইন হইতে, 

গৃহীত হইয়াছে । 
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তৃতীয় ভাগ--যে সকল স্থলে ভূমিরাজস্ব ধাধ্য করা 
হইতেছে না বা শীঘ্র হইবে না, সেই সকল স্থলে খাজনা ধার্ধ্য- 

করণ ও বিবাদ নিম্পত্তিকরণ। 

১০৮ প্রাক । (১) যে স্থলে ভূমিরাজন্ব ধাধ্য করা হইতেছে 

রা না বা শীঘ্র করা হইবে না, সেই স্থলে, ১*৩ক 

রাজস্ব ধাধা করা ধারার (২) প্রকরণানুসারে শ্বত্বেরে লিখন 

রে রি ূড়াত্তরূপে প্রকাশিত হইবার সািফিকেটের 
সবলে রাজস্বকর্শচারী.: তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে ভূম)ধিকারী 
কর্তৃক খাজনা ধাধা-. বা প্রজা খাজন! ধাধ্যের নিমিত্ত দরখাস্ত 

০ করিলে, প্রজা যে ভূমি দখল করেন সেই ভূমি 
সম্বন্ধে রাজন্ব কর্মচারী উপযুক্ত ও ন্যাধ্য খাজনা ধাধ্য করিবেন । 

ল্যাখ্যী-তীহার মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ কিয়ৎ- 

কালের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও, কোন উপরিতন 
ভূম্যধিকাঁরী পাজনা ধার্যের নিমিশ প্রার্থনা করিতে পারিবেন । 

(২ যেস্থলে ভূমিরাজন্ব ধার্য হইতেছে না বা শীপ্র হইবে না, 
সেইস্থলে, রাজস্বকর্ম্চারী যদি ১০২ ধারার (4) দফা অনুসারে এরূপ 
লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, যে ভূমি নিষ্কর বলিয়া দাবী করা 

হইয়াছে তাহার দখলিকার খাজনা না দিয়া তাহা ভোগ করিতে 

স্বত্ববাম নহেন, এবং যদি ভূম্যধিকারী বা দখলিকাঁর ১৪৩ক ধারার 
(২) প্রকরণানুসারে স্বত্বের লিখন চূড়াস্তরূপে প্রকাশিত হইবার 

তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে খাজন! ধার্যের নিমিত্ত দরখাস্ত 
করেন, তাহা হইলে রাজস্বকর্্মচারী এ ভূমির নিমিত্ত উপঘৃক্ত ও স্তাষ্য 
থাজন! ধাধ্য করিবেন | 
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(৩) কোর্টফী বিষয়ক আইনে যেবিধান আছে, তৎসত্বেও, (১) 

প্রকরণ বা (২) প্রকরণান্থযায়িক প্রত্যেক দরখান্তে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট 

কর্তৃক নির্দিষ্ট কোটফীস্ট্যাম্প দিতে হইবে । 

(8) এই ধারামতে খাজনা ধার্য্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত 

দর্শান না হয়, তাবৎ রাজন্ব-কর্ধমচারী বর্তমান খাজনা উপযুক্ত ও 

ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন ; এবং খাজনা বাড়াইবাঁর বা কমাইবার 

বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল নিয়ম 
লিখিত হইয়াছে ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 

(৫) রাঁজস্বকর্ম্চারী এই ধারানুপীরে কোন স্থালে যে খাজনা" 

উপযুক্ত ও ন্তাষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি পক্ষদিগের নিকট তাহার 
প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং পক্ষগণ এরূপে প্রস্তাবিত খাজনাঁয় 

লিখিত সম্মতি ধিলে তাহা উপযুক্ত খাজনা বলিরা লিপিবদ্ধ করা 

যাইতে পারিবে, এবং তাহা এই আইনান্থসারে যথারীতি ধার্য; করা 

হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে; 

(৬) যেস্কলে পক্ষগণ পরম্পরের মধ্যে রফা করিয়া বা অন্ত কোন 

গ্রকাবে স্যাষা খাদ্রনা সম্বন্ধে সম্মত হন, সে স্থলে রাজস্বকম্মচারা 

মেই সপ্ত খাঁজনার পরিমাণ উপযুক্ত ও ন্তাধ্য কিনা তাহা নিজে 

বুঝিয়া দেহিবেন। এবং তিনি 'এীরূপ বুঝিলে, উক্ত সম্মত থাঁজন। 

উপযুক্ত ওন্যাষ্য বলিয়৷ লিপিবদ্ধ করিবেন; কিন্তু তিনি খ্ররাপ ন 

বুবিলে (8) ও (৫) প্রকরণের বিধানানুসারে স্বয়ং উপযুক্ত ও ন্টাষ্য 
থাজন। ধার্য্য করিবেন । 

(৭) গ্রজান্বত্বের জমিগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অন্তর্গত 

হয় এবং তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র লিখন প্রস্তত হয়, তাহা হইলে 

(১) প্রকরণের লিখিত তামাদির কাল, এ প্রজান্বত্ব সম্বন্ধীয় কথা 
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যে শেষ লিখনে থাকে তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সাঁটিফিকেটের 
তারিখ হইতে গণন। করা হইবে । 

টীকা। (১) এবং (২) প্রকরণে 'ছুইমাস” স্থলে “চারিমাস” করা 
হইয়াছে! (৫) প্রকরণে মৌখিকভাবে কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বে 

পক্ষগণ ধার্য খাজনায় মৌথিকভাবেও সম্মত হইতে পারিতেন, কিন্ত এখন তাহা 

পারিবেন না, লিখিত সন্মতি দিতে হইবে । 

এই অপ্যায়ানুদারে ১০০ প্রার্লী। এই অধ্যায়ের তৃতীয় 

টাও রা ভাগান্গসারে খাঁজনার বান্দোবাস্তের নিমিত্ত কোন 

সকল প্রশ্ন কখিত হয়. কার্ধ্যানুষ্ঠানে,। যদি নিম্নলিখিত কোন ইপ% 
তাহার মীমাংসা । উত্থিত হয় £-_ 

'ক) এ ভূমি খাজনা দিতে দায়ী কিনা; 

খ) স্বত্বের লিখনে এ ভূমি নিষ্কর ভোগ করা হইতেছে বলিয়া 

লিখিত হইলেও, উহা! খাঁজন। দিতে দায়ী কিনা ) 

(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজা সম্পর্ক আছে কিনা ) 

(ঘ) এতৃমি ভুলক্রমে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি 
ভূমির অংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে কিনা, অথবা কোন মহাল ঝ] 

প্রজার দখলি ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা ? 

(উ) স্বত্বের লিখনে প্রজা যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া লিখিত 

হইয়াছে; প্রজা তাহা হইতে ভিন্ন শ্রেণীর কিনা ; 

(চ) প্রজান্বত্বের বিশেষ সর্ভ ও অনুষঙ্গ গুলি অথবা এঁ তৃমিসংক্রান্ত 
কোন পধন্বত্ব বা অপর ইজমেন্ট লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, অথব। ভূল করিয়া 

লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে কিনা ) 

(ছ) স্বত্বের লিখন চুড়াস্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সময়ে দেয় 
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খাজনা শুদ্বরূপে লিখিত হইয়াছিল কিনা, এবং যদি শুদ্বর্ূপে লিখিত না 

হইয়া থাকে, তবে সে সময়ে দের খাজন। কত ছিল ;-- 

তাহা হইলে রাজস্বকর্চারী এ ইন্ুসম্বন্ধে বিচার করিয়া তাহার 

মীমাংসা! করিবেন। এবং তদন্ুসারে ১০৫ ধারামতে খাজনা নির্ধারিত 
করিবেন । 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে 

পক্ষগণের অধীনে তাহারা দাবী করেন, সেই পক্ষগণের মধ্যে যে 

ইন্তু সাক্ষাৎ্ভাবে ও মূলতঃ বিবাদীয় বিষয় ছিল বা আছে এবং কোন 
রাঁজম্বকম্মচাঁরী নিকট ১৯৬ ধারান্থুসারে উপস্থিত-করা মোকদ্মায় 

রাজন্বকর্মচারী কর্তৃক যে ইনুর বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে বা 
বিচারাধীন আছে, রাজস্বকর্মমচারী সেই ইস্থুর বিচার করিবেন না। 

টাকা । এই ধারার (ছ) দফাটা নূতন যোগ করা হইয়াছে। 

১০৮২ প্রাল্লা। ১*৫ক ধারীমতে কোন ইন্ত্র উত্থাপিত 

করা হইলে, যে পক্ষ ইস্ড উত্থাপন করেন, তিনি 

১*৫ক ধারামত কোন অন্তান্য কোর্টফীর অতিরিক্ত, ১*৬ ধারাহ্ুমারে 
টিন নে কোন মোকদ্দমা করিলে যত কোর্টফী দিতে 

হইত তত কোটফী দিতে বাধ্য হইবেন । 

টাকা । এই ধারা নৃতন। 

১০৮গ এ্বাক্রী। কোন রাজস্বকর্মমচারী 

গা রাজস্ব. ১*৫ ধারার কোন কার্য্যানুষ্ঠানে কোন পক্ষকে 

কর্মচারী সাধারণতঃ তাহার খরচার কোন অংশ পাইবার আবেশ 

উড মাদেশ. করিবেন না। করিলেও। তাহার হেতুগুলি 

লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । 
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টীকা | এই ধার! নৃতন। পূর্বের নজির ছিল যে, ভূমাধিকারী ১০৫ ধারার 

দরখাস্ত ও তাহা জারী করা বাঁবদ তাহার খরচা পাইতে অধিকারী | নূতন ধারামতে 
খরচার ডিক্রী দিলে তাহার হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ উপযুক্ত হেত 

থাকিলে তবে খরচার আদেশ দেওয়া ফাইতে পারিবে । . 

১০৩ প্রাক্রা । রাঁজন্বকর্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে যে কথা 

লিখিয়াছেন। কিংবা এ লিখন হইতে যে কথা বাদ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে 

কোন বিবাদ উ্থিত হইলে,--এ বিবাদ তৃম্যধি- 

রাজসবকপ্নচারীর নিকট কারী ও প্রজার মধ্যেই হক, কিংবা একই 
ডা রা টি মৃহালের বা পরস্পরের নিকটবর্তী মহালগুলির 

ভূম্যধিকারীদের মধ্যেই হউক, কিংবা প্রজা ও 
প্রজার মধে'ই হউক; কিংবা ভূম্যধিকারী-ও-প্রজা সম্বন্ধ আছে কি না 
এই বিষয় লইয়াই হউক, কিংবা কোন ভূমি খাজনা দিয়া ভোগ করা 
হইলে তাহা তদ্রপে ভোগ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়া 

হউক,-_ 

সেই বিবাদের নিষ্পত্বির নিমিত্ত) ই ম্বত্বের লিখন ১০৩ক ধারার 

(২) প্রকরণানুদারে চৃড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার সাটিফিকেটের 

তারিখ হইতে চারি মামের মধো কোন নময়ে কোন রাজত্বকর্মচারীর 

নিকট ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে দরখাস্ত করিয়া মৌকদ্দমা উপস্থিত করা 

যাইতে পারিবে ? এবং রাজস্ব কর্মচারী এ বিবাদ শ্রবণ করিয়। নিষ্পত্তি 

করিবেন। 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই ষে, স্থানীর গভর্ণমেন্ট এতদর্থে যে সকল 

বিধি প্রণয়ন করেন, তদধাঁনে, রাজন্বকর্খ্চারী বিশেষ কোন মোকদ্দমা 

বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মৌকদ্দমা! কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী 

আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন । 



১৩৮ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১০৭ ধারা 

আরও বিশেষ বিধি এই যে, এই অধ্যায়ান্ুসারে কোন খাজনার 
বন্দোবস্তের নিমিত্ত কার্য্যান্ুষ্ঠানে, যে ইস্্ একই পক্ষগণের মধ্যে 

অথবা! যে পক্ষগণের অধীনে তাহার! দাবী করেন "সই পক্ষগণের 

মধো সাক্ষাতভাবে ও মুলতঃ বিবাদীয় বিষয় ছিল বা আছে, এবং 

কোন রাজস্বকন্ম্রচারী কর্তৃক ১*৫ক ধারাহুনারে যে ইস্থর বিচার 

হইয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে কিংবা বিচারাধীন বহিয়াছে, রাজস্বকর্মচারী 

কে!ন মোকদ্দমায় সেই ইস্থুর বিচার করিবেন না। ্ 

(২) বিবাদ-সম্পকীয় ভূমিগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থাঁনের অন্তর্গত 
হর এবং তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র লিখন প্রস্তত হয়, তাহা হইলে 

(১) প্রকরণের লিখিত তামাদির কাল, এ ভূমি সম্বন্ধীয় কথা যে 
শেব লিখনে থাকে তাহা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হওয়াঁর সার্টিফিকেটের 
তারিখ হইতে গণনা করা হইবে । 

টাকা । এই ধারার (১) প্রকরণে ণ্তিনমাদ” স্থলে ''চারিমীন” করা 

হইয়াছে । 

১০৭ প্রাক ॥ ১০৫, ১*৫ক ও ১০৬ ধারান্ুযায়িক সমুদয় 

আনুষ্ঠানিক কার্য্ে। রাজস্বকর্মচাঁরী, এই আইন- 
রাঁজন্বকপ্মচারীকে ষে | 
কার্ধাপ্রণাঁলী অবলম্বন মতে স্থানীয় গভর্ণমেন্টের কৃত বিধিসমৃহ মানিয়া। 
করিতে হইবে! দেওয়ানী কার্ধ)বিধি আইনে মোকদদমাঁর বিচার 

করিবার যে কাধ্যগ্রগালী নির্দিষ্ট আছে তাহা অবলম্বন করিবেন, 

এবং প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তীহার নিষ্পত্তি দেওয়ানী *আদালতের 

ডিক্রীর ন্াঁয় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে এবং ১০৮ ও ১১৫গ ধারার 

বিধানাশীনে চুড়াত্ত হইবে। 
টাকা। এই ধারায় “১*৯ক ধারা” স্থানে “১১৫গ” ধারা করা হইয়াছে ও 

(২) প্রকরণ উঠাইয়। দেওয়া! হইয়াছে । 



১০৮-১০৯ ধারা] ] বঙ্গীয় প্রজঞান্বত্ব বিষয়ক আইন ১৩৯ 

৯০৬ প্রান্লা £ কোন রাজস্বকর্মচারী স্থানীয গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
ই্রারর এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন 

কন্তক রিভিসন। পক্ষের দরথান্তত্রমে খা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়। 

১০৫১ ১০৫ক, ১০১ বা ১০৭ ধারাক্ছুপারে কেন 

আদেশের বা নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে, আদেশ বা 
নিষ্পণ্ডি স্বকৃতই হউক বা অপর কোন রাজস্ব কর্মচারীকুতই তউক, 

তাভার পুনর/লোচনা (রিভিসন ) করিতে পারিবেন, বিস্ত ১১৫গ 

ধারানতে যে আদেশ বা ডিক্রী হইয়াছে, তাহার উপর হস্তগেপ কঠিতে 

পারিবেন না। 

কিন্ত এরূপ আদেশ বা নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ১১৫গ ধারামতে বোন 

আপীল দাবের করা হইয়া থাকিলে, কিংবা পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার 

ও একপ পুনরালোচনা সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য বলিবার জন্য যুক্তিযৃক্ক 

নোটিশ দেওযা না থাকিলে, এপ পুনরাঁলৌচনা করা যাইবে না। 

১০৮ প্রা | [ইহা এক্ষণে ১১৫খ ধারা হইয়াছে ] 

১০৯২ এ্বীক্রা ॥ যে বিষয় লইযা ১০৫ হইতে ১০৮ ধারামতে 

কোনি দরখাস্ত) মৌকদ্দ'ম। বা কা্যানুষ্ঠান উপস্থিত 

করা হত কিংবা উতিপৃব্বেই হউযাছে। সেট বিষষ 
সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালত, ১১৫গ ধারাব 

বিধান মান্য করিব, কোন দরখাস্ত বা মৌকদমা গ্রহণ কবিবেন ন। 2 

কিন্ব বিশেষ বিধি এই যে-_ 

ক) যে বিষয় লইয়া ১০৫ বা ১*৫ক ধারামতে কোন দরখাস্ত 

হইয়াছিল বা ১০৬ ধারামতে মৌকদ্দমা হইয়াছিল। এবং পেই 

দরখাস্ত বা মোকদ্দমা অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হইয়া গিষাছে কিংবা 

পঙ্গগণ উঠাইয়া লইয়াছেন, কিংবা 

দেওযাশী আদালতের 

বিচ।বাধিকাবে বাধা । 



১৪৩ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১০৯ক-খ ধার! 

(খ) 'য বিষয় সম্বন্ধে এপ দরখাস্ত বা মোকদ্দমায় কোন 

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, 

এরূপ কোন বিষয়ে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে দেওয়ানী 

আদালতের এই ধারাঘতে কোন বাধা হইবে ন| | 

টীকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নৃতন। পূর্বে একটী মোকদ্বমায় স্থির 
হইযাঁছিল যে, ১০৫ ধারার কোন দরখাস্ত উঠাইয়! লওয়! হইলে অথবা অনুপস্থিতির 

জন্য খারিজ হইয়! গেলে সেই দরখান্তের বিষয় লইয়া দেওয়ানী আদালতে আর 

কোন মোকদ্দম! কর! যাইবে না; এ নজীর এক্ষণে রহিত হইল। 

১০৯ প্রাক্রী 1 [ এক্ষণে ১১৫গ ধারা হইয়াছে ] 

চতুর্থ ভাগ-_পরিশিষ্ট বিধান । 

১০৯খখ শ্রাক্ী। এই অধ্যারমত দমস্ত কার্ধ্যান্ুষ্ঠানে রাজন্ব- 
কর্মচারী অনুমান করিতে পারিবেন ৫য, কোন ভূম্যধিকারী ও তাহার 

প্রজার মধ্যে যে চুক্তি কিংবা রফাবন্দোবস্ত 

পি হইয়াছে তাহা আইনসঙ্গত ) কিন্ত যদি এ চুক্তি 

অনুমান করা সম্বপ্ধে কিংবা রফাবন্দোবস্তের সর্তগুলি এরূপ হয় 

রা যে, তাহাতে কোন তৃতীয় বংক্তির স্বত্বের অযথা 

বা অন্যায় হানি হইতে পারে, তাহা হইলে 

যে-পধ্যন্ত-ন। তিনি এই তৃতীয় বাক্তিকে উপস্থিত হইয়া এী বিষয়ে 

তাহার বক্তবা বলিবাঁর জন্য যুক্তিযুক্ত নোটিশ দেন, এবং ') চুক্তিপত্র 
বা রফাবন্দোবস্তের পক্ষগণ যে কথা বলিতেছেন তাহা যে সত্য এ 

সম্বন্ধে যে-পর্যযস্ত-না তিনি সন্তষ্ট হন, সে পর্য্যন্ত তিনি ঁ চুক্তি বা 

রফাবন্দোবস্ত কার্যে পরিণত করিবেন না। 



১০৯গ ধারা ] বঙ্গী় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ১৪১ 

১০৯গি বানা! । (১) ১*৯৭ ধারায় যাহা! কিছু বিধান আছে 

তাহা সব্েও স্বত্বের লিখন প্রস্তত হইবার সময়ে যদি ভূম্যধিকারী 

ও প্রজা, মধ্যম্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে খাজন! 

সম্মতিক্রমে খাজশার দেয় বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইবে সে সন্বন্ধে 
ঠ রর উভয়ে সম্মত হন, তবে উক্ত সম্মত খাজনা স্বকশ্মুচাপীর 
ক্ষমা । যে উপযুক্ত ও ন্যাঁধ্য, তদ্বিষয়ে রাঁজস্বকর্মচারী 

সন্তুষ্ট হইলে; তিনি এরূপ খাঁজনা উপযুত্ত ও 

ম্টায্য বলিয়া ধার্য করিবেন; এমন কি, যদিও সম্মতির সর্ভ এরূপ 

হয় যে তাহা কোন চুক্তিপত্রে নিবদ্ধ হইলে এই আইনানুপারে কার্যে 
পরিণত করা যাঁর না, তাহা হইলেও তিনি এরূপ ধার্ধয করিবেন) 

এবং রূপে পার্ধয খাজন। পম্বন্ধে ১১৩ ধারার বিধান খাটিবে। 

(২) কোন ভূম্যধিকারী বা প্রজা ১১৫গ ধারাহুসারে নিযুক্ত বিশেষ 
বিচারকের (909018] 7008০ ) নিকট এই হেতুতে আপীল করিতে 

পারিবেন যে, রাজন্বকর্্চাবী (১) প্রকরণান্থসারে যে খাজনা ন্যায্য 

ও উপযুক্ত বলিয়! ধার্য করিরাছেন। তাহাঁতে এ ভূম্যধিকারী বা 

প্রজা সম্মত হন নাই। অপর কোন হেতুতে এই আপীল 

চলিবে ন|। 

(৩) উক্ত (১) প্রকরণানুসাঁরে স্াষ্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য পূর্বক 

কোঁন আদেশ হইলে), রেভিনিউ বোর্ড কোন বাক্তির দরখাস্তক্রমে বা 

স্বতঃগ্রবৃভ হইয়া, এ আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে 

রূপে ধার্য খাজনার সংশোধনের আদেশ করিতে পারিবেন | 

কিন্তু পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার এবং এ বিষয়ে যাহা কিছু বলিবার 

থাকে তাহা বলিবার নিখিত্ যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিয়া এরূপ কোন 
আঁদেশ করিতে পারা যাইবে না। 



১৪২ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১০৯ঘ-১১০ ধারা 

৮০৯ খালী । ১*৫ক ধারামতে যে সকল খাজনা ধার্ষ্য 

হইয়াছে তাহার কথা, ১*৫ক বা ১০৬ ধারামতে 
নিষ্পত্তির কথ। 
ধিপিবদ্ধকরণ। ইঞ্ুগুলির নিষ্পত্তির কথা, এবং তদ্বিষয়ে আগীলেই 

হউক কিংবা পুনর্ধিচারে (রিভিসনে ) হউক, 
৯০৮ বা ৯১৫গ ধারামতে সমস্ত আদেশের কথা, ১*৩ক ধারার (২) 

প্রকরণমতে চুড়াস্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে লিখিত বা সংযুক্ত 

হইবে। এবং উক্ত কথা স্বত্বের লিখনের অংশ বলিয়! গণ্য হইবে । 
টীকা। এই ধারাটীর ভাষ! কিছু পরিবপ্তিত হইয়াছে । 

১৯১০ প্রানী । কোন রাজস্বকর্শচারী কর্তৃক এই অধ্যায়মতে 

খাজন। ধীর্ধ্যকরা হইলে, সেই খাজনা ধার্ষে/র 

ই দাত নিষ্পত্তির তারিখের, কিংবা যেস্থলে ভূমিরাজস্ব 
কর হইবে। ধার্য; করা হইতেছে বা শীন্র হইবে এরপ স্থলে 

শ্বত্বেরে লিখনের চুড়ান্তরূপে প্রকাশ হইবার 

তারিখের, ঠিক পরবর্তী কষি-বৎসরের আরম্ত হইতে উহা আমলে আসিবে ; 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে 

(ক) যদ্দি ভূমি এমন কান স্থান) মহাল বা! মধ্যপ্বত্বের অন্তর্গত হর 

যাহার সম্বঞ্ধে ভূমিরীজন্ব ধার্য করা হইতেছে বা গীত্রই হইবে, তাহা 

হইলে ধার্য্য খাজনা) ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান মানিয়া, চলিত বন্দো- 

বন্তের মিয়াদদের অবসান হইতে, কিংবা এ মিয়াদ অতীত হইবার 

পর অপর যে তারিখ রাজগ্ব কর্মচারী কর্তৃক নির্ধীরিত করা হয় সেই 

তারিখ হইতে, আমলে আসিবে । 

(খ) যদি ভূমি পূর্বোক্ত মত কোন স্থান) মহাল বা মধ্যন্বত্বের 

অন্তর্গত ন। হয়। এবং যদি বর্তমান খাজনা এমন কোন চুক্তিক্রমে 

ধার্ধ্য কর! হইয়া থাকে যাহা পক্ষগণের উপর বাদাকর ও যাহার 
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মিয়াদ এখনও অতীত হয় নাই, তাহা হইলে, উক্ত ধার্য খাজনা 

এ মিনাদের অবসান হইতে, কিংবা এ নিরাদ অভীত হইবার পর অপর 

যে তারিথ রাজন্ব কর্মচারী কর্তৃক নিদ্ধারিত করা হয় সেই তারিখ 

হইতে, আমলে আসিবে । 

১১০ প্রাল্রা। ১৯১ ধারামতে স্বত্বের লিখন প্রস্তত করিবার 

তব লিখন প্রস্তত আরেশ দেওয়। "গলে পর।-- 

০ না (+) যেস্থলে ভূমিরাঁজন্ব শার্ধয পা হইতেছে 
আদালতে অগ্চুতত 

কাব্য বন্ধ মকিবে। বা শাপ্ই কা হইবে। মেঙ্লে শ্বত্বের লিখন 

টড়ান্তবপে প্রকাশিত না হওযা পর্যন্ত; এবং 

(খ) যে স্থলে ভূমিগাজস্ব ধাম্য করা হইতেছে নাবা ণাপ্র করা 

হইবে না, পেস্থলে স্বত্বের লিখন চূড়াওরূপে প্রকাশিত হইবার পর 
চাপ মাস অতীত না হওরা পর্য্যন্ত-_ 

কোন দেওযানী আদালত, এ স্বত্বের লিখন যে গ্ানসম্বন্ধে হয়) 

সে স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমিদন্ব্ধে ১৫৮ গাগাঙ্থ্যায়া কোন দরখাস্ত) 

অথবা কোন প্রজার খাজনা পরিবর্তন বা অবধস্থানিরপণ নিমিত্ব কোন 

মোকদম। বা দরখাস্ত, গ্রহণ করিবেন না। 
টাকা । (প) দফায় "তনমাস” স্থলে “চারিমায” করা হইয়াছে। 

১১১ প্রান্্রা । এই অধ্যারমতে স্বত্বের লিখন প্রস্তত করিবার 

কোন আজ্ঞাপস্বন্ধে, কিংবা এরূপ কোন লিখন 
স্বত্বের লিখন সম্বন্ধে উ 

বঃ ঃ রৎ 

পালন ভিরিভজাডি হার এসাহ সন রজনী লা নস 

বিষযে দেওয়া নী করণ, স্বাক্ষরকরণ বা তজ.দিকৃকরণ (৪/৮৪০৮০- 

জারা ঢ01)) সন্বন্ধে। দেওয়ানী আদালতে কোন 
বিচারাধিকারেন্ সীম! । 

মোক্দ্দম! দারের করা যাইবে না) কিংবা ১০৪জ 

ধাপার বিধানানুারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে, এব্ূপ কোন পিখনের্ 
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১০৪ক হইতে ১০৪চ পর্য্যস্ত ধারানুসাঁরে ধার্য কোন খাজনাসম্বন্ধীয় 

কোঁন কথার পরিবর্তনের জন্ত কোন দেওয়ানী আদালতে কোন 

মৌকাদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না। 

কিন্তু ১১ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফার আদেশ ক্রমে গ্রস্তত 

করা কোন স্বত্বের লিখনে কোন ব্যক্তির অধিকারগত কোন স্বত্ব- 

সম্বন্ধে কিছু লেখা থাকার জন্য বা কোন কথা বাদ পড়ার জন্য 

সেই ব্যক্তি অসন্তষ্টু হইলে, তিনি বিশেষ গ্রতীকার বিষয়ক আইনের 

(909070 76]16140) ষষ্ঠ অধ্যায় অনুপারে তাহার স্বত্বসাব্যস্থের 

জন্য মৌকদ্দম। করিতে পারিবেন । 

১১১এখ প্রাক । (১) যে স্থানে ভূমিরাজন্ব ধার্যয করা হইতেছে 

না বা শীগ্র করা হইবে না এমন কোন স্থানে, এ ভূমি সম্বন্ধে স্বত্ের 
নিলা রা লিখন প্রস্তত করিয়া চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত 
কোনিও করা হইয়া থাকিলে, এ স্বত্বের লিখন ঢুড়ান্তরূপে 

উখিত হয় তাহ! স্থগিত প্রকাশিত হইবার সাটিফিকেটের তারিখ হইতে 

০০০৬ চারিমাসের মধ্যে নিয়লিখিত কোন ইসুর 

নিষ্পত্তির নিমিত্ব। এ ভূমিসন্বন্ধে বা উহার কোন প্রজানন্বন্ধে কোন 
দেওয়ানী আদালতে কোন দরখাস্ত বা মোকদ্দম! কর] যাইবে না £-- 

(ক) এ ভূমি খাজন! দিতে দায়ী কিনা; 

(থ) ভূঘ্যধি কারী-প্রজ। সম্পর্ক আছে কি না) 

(গ) এ ভূমি কোন বিশেষ মহালের বা প্রজার দখলীভূমির অংশ 

কিন! % কিংবা 

(ঘ) প্রজাম্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুষঙ্গ আছে কি 

না, এবং এ ভূমিসংক্রাস্ত কোন পথন্বত্ব বা অপর স্বাচ্ছন্যভোগন্বত 
( ইজমেণ্ট ) আছে কি না। 
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(২) যদি স্থানে স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার 
পূর্বে (১) প্রকরণেন্ন লিখিত ইন্গুলির মধ্যে কোন ইন্নুর বিচার 

নিমিত্ব কোন মোকদ্দম! কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা 

হইয়। থাকে, তবে সেই দেওয়ানী মোকদ্দমায় 'ঈ ইন্চর বস্ততঃ বিচার 

কিংবা নিষ্পত্তি না করা হইলে রাজস্ব কর্মচারী ১০৬ ধাঁরামত কোন 

মোকদদমায় কিংবা ১*৫ক ধারামত কোন কার্ষ্যানুষ্ঠানে এ ইনুর বিচার 

করিবেন না। 

(৩) ১০৫ ধারাম্ুসারে হ্টায্য খাজনার বন্দোবস্ত করিবার সময়ে 

যদি রাজস্ৃকর্্চারী দেখেন যে, স্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত 

হইবার পূর্বে (১) প্রকরণের উল্লিখিত ইস্থগুলির মধ্যে কোন ইনুর 

বিচারসাপেক্ষ কোন মোকদ্দমা কোন দেওষানী আদালতে উপস্থিত 

হওয়ায়, অথবা তাহা! ১০৬ ধারান্থপারে কোন রাজস্বকর্মচারীর নিকট 

উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এ ইনুর নিষ্পর্ভি না হওয়া পর্যস্ত ন্যায্য 

খাজনার বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম, তাহা হইলে তিনি এ ইঞ্জুর 

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্তাধ্য খাজনার বন্দোবস্তের কার্য্যানুষ্ঠান 

স্থগিত রাখিবেন ; 

এবং “ই ইন্ত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর তিনি এই 
ভাবে স্যাধা খাঞ্জনা. ধার্ধ্য করিবেন যেন 'ঈ নিষ্পত্তি অন্ুসারেই স্বত্বের 
লিখন প্রস্তুত কর! হইয়াছে । 

(৪) যেস্থলে (১) প্রকরণের লিখিত অবস্থার জন্ত দরাস্ত করিতে 

বা যোকদমা দায়ের করিতে বিলগ্ধ ঘটে, সে স্থলে এরূপ মোকদ্দমা 

বা! দরখাস্তেব নিমিত্ত নিদিষ্ট তামাদির কাল গণন। করিবার সময়ে 

উহা! হইতে উক্ত চারিমাস বাদ দিতে হইবে। 

টীকা । (১) ও (8) প্রকরণে 'তিনমাস' স্থলে চারিমাস' করা হইয়াছে | 

১০ 



১৪৬ বঙ্গীয় প্রজাশ্বত্ব বিষরক আইন [ ১১২ ধার! 

১৯৯৮ধালা | 0) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট যদি বুঝিতে পারেন 

যে, পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে কাধ্য করা সাধারণ শৃঙ্খল! 

রক্ষার্থ বা স্থানীর মঙ্গলার্থ আবশ্যক) অথবা যদি 

৩ এ বুঝিতে পারেন যে কোন তুম্যধিকারী, এই 
দিবার ক্ষমতা | অধাায়ানুসারে প্রস্ততকরা স্বত্বের লিখনে যে 

খাজনা দেয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে তদতিরিক্ত, 

বা এ লিখন চূড়ান্তরপে প্রকাশিত হইবার পর আইনসঙ্গতরূপে 
বন্ধিত থাজনারও অতিরিক্ত, খাজনা দাবী বা আদায় করিতেছেন, 

তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন রাজন্ব কর্মচারীকে নিয়লিখিত সমুদয় 

বা কোন ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যথা 

(ক) সমুদয় খাজনা ধার্য করিবার ক্ষমতা ; 

(খ) উক্ত কর্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্তমান খাজন| বজায় 
রাখা অনুপযুক্ত ও অন্যায্য বোধ হয়, তবে খাজনা ধাধ্য করিবার 

সময়ে উহা কমাইবার ক্ষমতা । 

(২) এই ধারাধতে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি, সাধারণতঃ বা বিশেষ 

বিশেষ মোকন্দমা বা বিশেব শ্রেণীর মোকদামা সম্বান্ধে। কোন বিশেষ স্থানের 

মধ্যে প্রয়ৌগকরা যাইবে এই মর্মে গবর্ণমেন্ট আদেশ দিতে পারিবেন | 

(২ক) ১০৪ হইতে ১০৪এ পর্য্স্ত ধারাগুলিতে যে কার্ধ্য-প্রণালী 

বিহিত হইয়াছে সেই প্রণালীতে এই ধারাম্ুসারে খাজনার বন্দোবস্ত হইবে। 

(২খ) এই ধারানুমারে যখন কোন প্রজাম্বত্ব বাবদ খাজন। 

ধার্য হইতেছে, সে সময়ে যর্দি এরূপ কোন খাজন। বাকী থাকে যাহার 

জন্য ডিক্রী তখনও পাঁওয়! যায় নাই, তাহা হইলে, যে সময়ের জন্ঠ 

উক্ত খাজনা দাবী করা হইতেছে সেই সময়ের প্রারস্তেই যদি খাজনা 

ধার্ধ্য করা! হইত তবে সেই প্রজান্বত্ব বাবদ যে খাজনা দাবী করা 
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যাইতে পারিত, তাহার অতিরিক্ত কোন টাকা বাকীখাজনা ব্লিবা কোন 
নালিস ক্রমে আদায় করিতে পারা যাইবে না। 

টাকা। এই ধারার (২খ) প্রকরণ নূতন । ১*৫ ধারামতে বাকীখাডনা ধার্য 

খাজনার হিসাবে লওয়া যায় না, সেইজন্য ভূম্যধিকারীরা অনেক সময়ে সেউ শিয়মের 

ম্ৃবিধা লইয়া খাজনা ধাঁধ্য হইবার পূর্বেকার কগের খাজনা অতাধিক হারে আদা 

করিতেন , সেই অন্যায় নিবারণের জন্য (২খ) প্রকরণটী সংশোধিত হইয়াছে । 

এখন ধাধ্যখাজন।র হারের অধিক হরে বাকী খাজনা আদায় করিতে পারা যাইবে না। 

১১২০ শ্রাক্লা । (১) এই অধ্যায়মতে কোন মধাস্বাত্বের ধা যোতের 
খাজনা ধার্ধ্য করা হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু বা যশাস্বত্বের 
বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্তনহেতু ন। হইলে, মধাস্বত্বের 

বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের বা দখলীম্বত্ববিশিষ্ট 

ধাধ্যকরা খাঞনা কোফ রাইয়তের যোত্তের বেলা ১৫ বৎসরের 
কভকাল অপরিবপ্তিত রী রর 
পা মধ্যে, এবং দখলা ্বত্বশূন্য কোফ রাইয়তের যোতের 

বেলা ৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত খাজনা বুদ্ধি করা 

যাইবে না) এবং যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণের পরিবর্তনহেতু না 

হইলে কিংবা ৩৮ ধারার (ক) দকফাধ নির্দিষ্ট হেতু না ইইলে, পুঝ্বোক্ত 

কালের মধ্যে 'ঈর্ূপ খাজন! ভাস করাও যাইবে না। 

(২) ধার্য্যখাজনা এই অধ্যায়মতে যে তারিখে আমলে আসে) উক্ত 

১৫ বংসর বা ৫ বৎসর কাল সেই তারিখ হইতে গণন। করিতে 

হইবে । 

১১০৩ প্রধন্্রা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তত 

করিবার আদেশ দেওমা হইলে কিংবা প্রস্তত করা আর্ত হইলে, 

যেস্থালে ভূমিরাজন্ব ধার্য্য করা হইতেছে কিংবা গীত হইবে; সেইস্থল 

ভিন্ন অপর সকল স্থলে, কোন স্থান, মহাল, মধ)ম্বত্ব বা তাহার অংশে 
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এই অধ্যায়ের বিধানান্ুসারে কার্ধ্য করিতে যে সমুদয় খরচ পড়ে 

সেই সমুদয় খরচ, ( এই অধ্যায়ের বিধানান্থসারে 

এজ কার্ট) কার্ধ্যকরণার্থ যে সকল সীমানার চিহ্ন ও জরিপের 
অপর চিহ্ন নির্মিত হয় সেই গুলি, স্বত্বের লিখন 

প্রশ্তঠত হইবার পূর্বেই হউক বা পরেই হউক যে কোন সময়ে, রক্ষা, 

মেরামত বা পুনঃস্থাপন করিতে যে সমস্ত খরচা লাগে তাহা সমেত ) 

কিংবা স্থানীয় গভর্ণমেন্ট উক্ত খরচের যে অংশ দিবার আদেশ করেন 

সেই অংশ, এ স্থান মহাল। নধ্যন্বত্ব বা তদীয় অংশের তূম্যধিকারী 
ও প্রজাগন ও ভূমির দখলিকারগণ। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা 

বিবেচনা করিয়া যেরূপ হারাহারি ও ( কিস্তি থাকিলে) কিন্তি স্থির 

করিয়। দেন, নেই হারাহারি ও কিস্তিমতে দিবেন | 

(২) সীমানার চিহ্ৃগুলি পনের বৎসরের অনধিক কাঁলের জন্য 

রক্ষা, মেরামত বা পুনঃস্থাপন করণার্থ আম্থুমানিক যত টাকা খরচ 

লাগিবার সম্ভাবনা তাহা, কিংবা স্ত'নীয় গভর্ণমেন্ট এ খরচের যে অ.শ 

আদেশ দেন তাহা, যেন ইতিপূর্রেই খরচ লাগিয়াছে এই ভাবে অগ্রিম 

আদায় কর! যাইতে পারিবে । 

(৩) পূর্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দার, তাহা! 

উক্ত স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ-সন্বন্ধে দেয় ভূমিরাজস্বের 

বাকীর গ্ঠায় গভর্ণমেপ্ট আদায় করিতে পারিবেন । 

(8) তৃম)ধিকারী ও প্রজাদের মধো বিতরণের নিমিত্ত এই অধ্যায়- 

মতে জরিপের মানচিত্র ও স্বত্বের লিখনের নকল প্রস্তত কগিবার 

খরচা, এই অধ্যায়ের বিধানগুগল কার্ষ্যে পরিণতকরণার্থ যে খরচা 

লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য ₹ইবে। 

ল্যাখ্য। ।--এই ধারায় 'মধান্বত্ শব্দে কোন স্থান, মহাল, ব" 
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মধ্যত্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্কর অধ্যঘ্বত্ব এবং যোতও 

বুঝাইবে। 

১৮১৮ প্রা । কোন প্রজাশ্বত্ব সন্বন্ধে ১০২ 
হ্ত্বের লিখন প্রস্তুত 
হইলে খাজনার স্থিরত। ধারার (খ' দফায় লিখিত বিশেষ বিবরণগুলি 

টা অনুমান খাটিবে এই অব্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা হইলে পর, ৫০ 
বা 

ধারাঁমত অনুমান এ প্রজাম্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে না৷ 

১১৮ এ্রাল্রা ! এই অধ্যায়ানুসারে জরিপ করিবার এবং 

স্বত্বের লিখন প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্তে গ্রামের সীমানা চিহ্নিত কধিবার 

সময়ে, কোন রাজন্বকর্খ্চারা, বঙ্গদেশের জরিপ 

218 বিষয়ক আইনের রা (1327£21 ১৪৮০ 4১0৮ 

7875) বিধান মান্ত করিয়া, গ্রামের রাজস্বের 

জরিপের মানচিত্র, কিংবা গ্রামসমূহ বর্ণনাকরণার্থে ৩ ধারার (১৯) (খ) 

দফামতে কৃত অপর কোন জরিপের মানচিএ থাকিলে, সেই মানচিত্রের 
লিখিত বহিঃসীমার অন্তর্গত স্থান, জরিপ ও লিখনের ইউনিট ( অর্থাৎ 

কুপ্রতম সমগ্র অংশ ) স্বরূপ যতদূর সম্ভব বজায় রাখিবেন ; 
এবং যেস্কলে এরূপ রাঁজন্বের জরিপে বা! অপর জরিপে প্রস্তত-করা 

গ্রামের মানচিত্র থাকে, সেস্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি ন| লইয়া 

রাজশ্বকর্দ্চারী অপর কোন স্থান এরূপ ইউনিট-ম্বরূপ গ্রহণ করিবেন না। 

১১৪২৩ প্রাল্রা। ম্বত্বের লিখনের অন্তর্গত কোন লেখায় কোন 

ভুল থাকিলে, যদি রাজস্বকর্্চারী বিবেচনা 

2 কতক করেন যে উক্তভুল সরলবিশ্বাসে কৃত হইয়াছে, 

ত্রমমংশোৌধন। তাহা হইলে তিনি এতৎপক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট 

কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে) কোন পক্ষের 

ধরখাস্তক্রমে বা ম্বতঃপ্রবৃতত হইয়া ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে 
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দ্বত্বের লিখনের চুড়ান্ত প্রকাশকরণের সার্টিফিকেটের তারিখের ছুই 
বৎসরের মধ্যে, উক্ত লেখা সংশোধন করিতে পারেন। 

কিন্ত যদি এ লেখা সন্বন্ধে ১১৫গ ধারামতে কোন আপীল হইয়া 

থাকে তাহা হইলে উক্ত সংশোধন করা যাইবে না) এবং পক্ষগণকে 

উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে আপন বক্তব্য বলিবার নিথিত্ত যুক্তিসঙ্গত 

নোটিশ ন! দিয়া এরূপ কোন সংশোধন করা হইবে না। 

টাকা । এই ধারা পূর্ববে ১*৮ক ধারা ছিল! সংশোধিত ধারায় ১২ মাসের 

স্থলে “২ বৎসর” কর! হইয়াছে । 

১১গা প্রাক্রী॥ (১) ১০৫ হইতে ১০৮ ধারা ও ১১৫খ 

ধারানুসারে রাজস্ব কর্মচারীগণের নিষ্পা্তির বিরুদ্ধে 

আগীল শুনিবার জন্ত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এক বা 

একাধিক বিশেব জজ । 99991 70৫০) নিযুক্ত 

রাঁজশকশ্মচারীর নিম্পত্তি 

হইতে আপীল । 

করিবেন । 

(২) ১০৫ হইতে ১০৮ ধারা ও ১১৫থ ধারাম্থসীরে রাজস্ব কর্ধচারী- 

গণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিশেষ জজের নিকট আপীল হইবে, এবং এই 

প্রকার মাপীলে দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি আইনের আপীল সম্বন্ধে বিধান গুলি 

যথাঁসস্তব প্রযোদ্গ্য হইবে । 

(৩) দেওয়ানী কার্ধযবিধি আইনের ১০০ হইতে ১০৩ ধারা, ১০৭ 

ধারা, ১৮ ধারা, ১৪৪ ধারা ও &২ অর্ডারের বিধান গুলির অধীনে, 

এই ধারামত কোন মোকদ্দমায় বিশেষ জজের নিষ্পত্তি (যাহাতে 

কোন খাজনা ধাধ্যকরা হয় নাই এরপ নিষ্পত্তি) হইতে হাইকোটে 
এইভাবে আপীল হইবে, যেন তিনি উক্ত আইনের ১০০ ধারার অর্থমত 

হাইকোর্টের অধীনস্থ কোন আদালত। 

কিন্তু যে সকল বিবরণ অনুসারে কোন মধ্য্বত্বের বা যোতের খাজন। 



১১৬ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন | ১৫১ 

ধার্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন বিবরণ সম্থন্ধে যদ্দি হাইকোর্ট দ্বিতীর 
আঁপীলে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট & 

মধ্যন্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত নূতন খাঁজনা ধা্ধ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু 

তাহা ধার্য করিবার সময়ে, একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্ান্ত 

মধ্যস্বত্বের বা যোতের যে খাঁজনা ১০২ ধাঁরামতে নির্ণাত হইয়াছে কিং! 
১০৫ ধার! বা ১০৮ ধারামতে না্য হইয়াছে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন | 

টাকা । এই ধার! পূর্ববে ১৯ক ধারা ছিল। 

একাদশ অধ্যায়। 

দখলীম্বত্বের অনুদ্ভব, ও খামার জমি লিপিবদ্ধ করণ। 

১১৩৬ ধ্বাল্রা। গভর্ণমেণ্টের কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 

কিংবা কোন রেলওয়ে কোম্পানীর নিমিত্ত ভূমিগ্রহণ বিষয়ক আইনমতে 
(1904 4১০00151000. 40) যে সকল ভূমি 

গৃহীত হয়; কিংবা কোঁন ক্যান্টনমেন্টের অন্তর্গত 

যে সকল ভূমি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, সেই ভূমিগুলি 

যতকাল গভর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা রেলওয়ে 
কোম্পানীর সম্পত্তি থাকে ;) কিংবা যে ভূমিগুলি গভর্ণমেণ্টের বা স্থানীয় 

কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি কিন্তু কোন সাধারণের কার্য্যের জন্য ( যথা-- রাস্তা, 

নাল! বা বীধ জন্য ) ব্যবহৃত হয় বা সেই সকলের মেরাঁত বা রক্ষার 

জন্ঠ প্রয়োজনে লাগে) কিংবা যে সকল ভূমি ভূম্বামীর নিজ-জমি ও 

খামার, নিজ, নিজ-যোত, জেরাত, সের বা কামাত নামে খ্যাত + এবং 

কয়েক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিংবা বৎসর-বৎসর পাট্টাক্রমে ভোগ 

কতকগুলি জমি সন্বপ্ধে 

সংরক্ষণ । 



১৫২ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১১৭-১২* ধারা 

করা হয় ;_-এই সকল তুঁমিতে পঞ্চম অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে দখলী- 
স্বত্ব জন্মিবে না ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কোন কথাই তংপ্রতি থাটিবে ন]। 

টীকা । “কিংবা যে ভূমিগুলি গভর্ণমেপ্টের*****্রক্ষার জন্তু প্রয়োজনে লাগে” 

এই কথাগুলি নূতন সন্গিবেশিত করা হইয়াছে । জিলা বোর্ডের রান্তার ধারের 

জমিতে প্রজ।দিগের কোন দখলীন্বত্ব জন্মাইতে দেওয়] যাইবে ন1। 

১১৭ শ্রীক্রা। কোন নিদ্ধীরিত স্থানে ১১৬ ধারার মন্্মান্যায়ী 

ভূলামীর নিজ জমি বলিয়া যে সকল জমি 
খামীর জমি জরিপ ও 
লিপিবদ্ধ করিবার থাকে, তাহা জরিপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে 

আজ্ঞা দিতে স্বাশীয় স্গানীয় গভর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে কোন রাজন্ব- 

চিনির কর্মচারীকে আদেশ করিতে পারিবেন । 

১১৮ শ্রান্া | যে ভূমি ভূম্বামীর নিজ জমি বলিয়া কথিত হয়, 

সেই জনি: ভূম্বামী বা কোন প্রজা দরখাস্ত করিলে 
সা, রা ও খরচবাবদ যত টাকা আবশ্যক তাহা আমানত 

জমির কথা লিপিবদ্ধ করিলে, কোন রাজন্বকর্মচারী, এতদর্থে স্থানীয় 

উঠত গভর্ণমেন্ট যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন তদবীনে 

ও তদনুঘারে উক্ত জমি তৃত্বামীর নিজ জমি কিনা, 

ইহা নির্ণয় করিয়! লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন । 

১১৯ জখ্ল্রা )। কোন রাজন্বকর্মচারী ১১৭ বা ১১৮ ধারামতে 

কার্য্যান্ষ্ঠান করিলে, তাহাতে ১০৩ক, ১০৩৭, 

ই ১৯৯,১৭৭ ১৮ ১৭৯ এ ১১৫ খারা 
বিধানসমূহ খাটিবে। ৃ 

১২০. প্রাক । (১) রাজশ্বকর্মচারী 

রা নিয়লিখিত জমিগুলি তৃস্বামীর নিজ-জমি বলিয়। 

লিপিবদ্ধ করিবেন__ 



১২* ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ১৫৩ 

(ক) যে জমি, খামার, জিরাত, সের। নিজ, নিজ-.যাত বা 

খামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্রামন্বারা বা আপন চাকরঘারা 

বা ভাড়া-করা মুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ষে 
ক্রমান্বয়ে বার বৎসর ধরিয়া চাষ করিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণ হয় ) এবং 

(খ) যে আবাদী জনি গ্রাম্য প্রথামতে তৃম্বামীর খামার, জিরাঁতি, 

সের, নিস, নিজ-যোত বা খামাত জমি বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

(২) অন্য কোন জমি ভূম্বামীর নিজ জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করা 

উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের 

প্রতি, এবং ১৮৮৩ সালের রা মার্চ তারিখের পৃর্বের এ জমি তৃম্বামীর 

নিজ জনি বলিয়া জম দেওয়া হইয়াছিল কি না সেই বিষয়ের প্রতি। এবং 

অন্ত যেকোন প্রমাণ উপস্থিত কর! হয় তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্ত 

যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়। তাবৎ উক্ত জমি তৃম্বামীর নিজ জমি নহে, 
এইরূপ অন্ুযান করিবেন। 

(২ক) কোন চুক্তিপত্রে। ব1 সোলেনামাতে, অথবা যোগসাজস বা 
প্রতারণাক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া কোন রাজস্ব কর্মচারীর সম্ভোষজন করূপে 

গ্রমাণিত হইয়াছে এরূপ কোন ডিক্রীতে, যাহা কিছু থাকে তাহা সত্তেও, 

কোন জমি (১) ও (২) প্রকরণে বর্ণিত প্রকারের সন্তোষজনক প্রমাণ 

দ্বারা ভৃস্বামীর নিজ জমি বলিয়া প্রমাণীকূত না হইলে ন কর্মচারী 

উহা! ভূম্বমীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন না। 

(৩) কোন অয়ি ভূম্বামীর নিজ জমি কিনা, এ সম্বন্ধে দেওয়ানী 

আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইসে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যসম্বন্ধে 

উপদেশের অন্য এই ধারায় যে নিয়মণ্ডলি লিখিত হইল, উক্ত আদালত 
ততুপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 



১৫৪ বঙ্গীয় প্রজাত্বত্ব বিষয়ক আইন [১৪৩ ধারা 

[ ঘাদশ অধ্যায় ] 

১২১ হইতে ১৪২ ধারা [ রহিত হইয়াছে ] 

এই ধারাগুলিতে বাকীখাজনা আদায়ের জন্ত ফসল ক্রোক করিবার 

বিধিমৃহ ছিল। এই বিধানগুলি প্রজাকে পীড়ন করিবার জন্ 

ব্যবহৃত হইত বলিয়া ১৯২৮ পালের সংশোধক আইন দ্বারা রহিত করা 

হইয়াছে । 

এ্রয়োদশ অধ্যায়। 

বিচারসম্পকীঁয় কার্ধ্য গ্রণালী। 

[ ১৯২৮ দালের সংশোধক আইন দ্বারা এই ধ্যায বিশেষ পরিবন্তিত হইয়াছে 

এবং খাজনা ম।দীয পক্ষে টমাধিকারীর এনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ] 

১৪১০ শ্রান্রা। €১) হাইকোর্ট, সময়ে সময়ে মন্ত্রীসভাধিষিত 

গভর্ণর.-জেনাঁবেলের অনুমোদন ক্রমে, এই আইন- 
ভূমাধিকারী ও প্রজার ্ ররর হিতে আনার জিত বিধিসমূহ প্রণয়ন করিয়া! আদেশ কক্সি 

কালে দেওয়ানী পারিবেন যে, দেওয়ানী কার্যযবিধি আইনের 

কারাবিধি আট বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে 
পরিবর্তন করিবার 
ক্ষমতা । কোন মোকদ্মায় কিংবা এরূপ বিশেষ কোন 

শ্রেণীর মোকন্দমায় প্রযোজ্য হইবে না) কিংবা 

তাহ নিদ্ধীরিত পরিবর্তন সহকারে উহাতে প্রযোজ্য হইবে । 



১৪৪ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ৃ ১৫৫ 

(২) এরপে প্রণীত বিধিগুলির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের 
অন্তান্ত নিয়মাধীনে দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইন এরূপ সকল মোকদামায় 

প্রযোজ্য হইবে । 

১০৪ প্রাল্রা । (১) যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পর্কে মোকদ্দমা 

উপস্থিত করা হয) তাহার দখল পাইবার মোৌকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে 

দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে, ভূম্যধিকারী 

এই আইনমত . ও প্রজার মধ্যে যে মৌকদ্দমা উপস্থিত হয়, 
আনুষ্ঠ।নিক কার্যে এ 

বিচীরাধিকার । তাহার তেতু (08856 ০0 80101) দে ওয়ান 

কার্য্যবিধি আইনের কার্য্যপক্ষে নেই দেওয়ানী 
আদালতের এলাকার মধ্যে উিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে) এবং 

যে আদালতের এলাকার মধ্যে সেই মধ্যস্বত্বের বা যোতের তৃমি সম্পূর্ণতঃ 
বা অংশতঃ অবস্থিত নহে, সে আদালতে ভূম্যধিকাপী ও প্রপ্গার মধ্যে 

কোন মোকদ্দমা রুজু করা যাইবে না। 

(২) যদি একই গ্রজা একাধিক ভূমি একই প্রকার স্বত্বে এবং 

একই অবস্থায় (60881 59005) ভোগ করেন তাহা হইলে উক্ত 

একাধিক ভূমির খাজণনার জন্য ভৃম্যধিকারী একটী মাত্র মোকদদম। 

উপস্থিত করিতে পারেন । 

কিন্ত বিশেষবিধি এই যে-- 

(/*; আরজীতে প্রত্যেক ভূমিসন্বন্ধে দাবী পৃথক ভাবে বর্ণনা 

করিতে হইবে ) 

(৮০) প্রত্যেক ভূমির জন্য স্বতন্ত্র ডিক্রী প্রস্তুত করিতে হইবে ॥ 

(৬০) মোকদ্দমার খরচা আদালত কর্তৃক প্রত্যেক ভূমির জন্য 

উপযুক্ত অনুপাতে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে ; এবং 
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(০) প্রত্যেক ভূমিসংক্রান্ত দাবীর জন্য আরজীর উপর পৃথক পৃথক 

কোর্টকী আদায় করা হইবে । 

(৩) এই আইনাম্থলারে যদি তূম্যধিকারীর বা প্রজার দরখাস্ত 
সন্বন্ধেকোন আজ্ঞা করিতে দেওয়ানী আদালত ক্ষমতাঁপন্ন হন। তাহা 

হইলে, যে মধ্যন্বত্ব বা যোতসন্বন্ধে দরখাস্ত করা হয, সেই মধ্য্বত্ব বা 

যোতের দখলের মোকদামী গ্রহণ করিতে ষে আদ্দালতের ক্ষমতা থাকে, 

সেই আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে । 

টীকা । এই ধারার (১) প্রকরণের "এবং মে আদালতের***কর। যাইবে 

ন” এই অংশ, ও (২) প্রকরণ নৃতন | পুরাতন (২) প্রকরণকে (৩) প্রকরণ করা 

হইয়াছে । পূর্বেবে নজীর ছিল যেকোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন প্রজার 

যোত অবস্থিত না হইলেও সেই আদালতের এলাকার মধ্যে যদি দেবাস করে 

তাহা হইলেই সেই আদালতে তাহার সেই যোতবাবদ খাজনার নালিশ কর! 

যাইতে পারে; কিন্ত এখন আর (১) প্রকরণ অনুপারে এইবপ মোকদ্দমা 

করা যাতে পারিবে না, কার" এখন স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, যে আদালতের 

এলাকার মধ্যে মধ্যন্বত্ব বা যোত সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অবস্থিত থাকে সেই 

আদ্ালতেরই বিচারাধিকার হইবে। 

১৮ প্রী্া। কোন ভৃম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত লিখিত ক্ষমতা- 

পত্রদ্বারা এতদর্থে ক্ষমতাপ্রান্ত কোন নায়েব বা গোমস্তা, এরূপ 

প্রত্যেক মোকদ্দমা বা দরখান্তের কার্্যপক্ষে। 

রে দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের অর্থমত। উত্ত 
হইবেন। ভূম্যবিক ীর স্বীকৃত এজেন্ট (17500810150 8£61)0) 

অর্থাৎ আমমৌক্তীর বলিয়া গণ্য হইবেন; 
যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে বা উপস্থিত করা 

হইয়াছে কিংবা! দরখাস্ত করা হইয়াছে সেই আদালতের এলাকার 

মধ্যে উক্ত ভূম/ধিকারী বাস করিলেও এরূপ হইবে। 
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কিন্ু বিশেষবিধি এই ষে। দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি আইনে যাহা 

বিধান আছে তাহা সত্বেও, এরূপ প্রত্যেক নায়েব বা গোমস্তা 

তাঁহার ভূম্যধিকারীর পক্ষে আরজীতে বা জবাবে সত্যপাঠ করিতে 

পারিবেন, এবং এইরূপ সতাপাঠের অন্ত আদালতের অনুমতি গ্রহণের 

প্রয়োজন হইবে না। 
টাকা । এই ধারার বিশেষবিধি নূতন 

১৪৬ শ্বাক্রা ॥ এইরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী কার্ধাবিধি 

আইনের ৭ অর্ডারের ১ রুলে উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তাস্ত। উক্ত আইনের 
৪ অর্ডারের ২ রুলে নিদ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার 

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টারে না লিখিয়া, স্থানীয় গভর্ণনেণ্ট 
রেজিষ্টার । 

সময়ে সময়ে এতদর্থে যে ফরম নির্দেশ করেন 

সেই ফরমে এক বিশেষ রেজিষ্টারে লিখিতে হইবে । 

১৪৬ হ্বাল্্রা। ৫১) চুক্তি বিষয়ক আইনে (0০0770%06 4৫) 

যাহাই থাকুক না কেন, কোন মধ্যস্বত্বের বা 

মধ্যশবত্বের বা খোতের যোতের নকল সরিকগজাগণ এবং তাহাদের 

5৬ রে স্বার্থের উত্তরাধিকা্দীগণ, তাহাদের মধ্যস্বত্থের 
দাযিত্ব। বা যোতের দরুণ তাহাদের ভূমাধিকারীকে দেয় 

খাজনার জন্য উক্ত ভূম্যধিকারীর নিট একত্র 

ভাবে ও শ্বতর্থথব ভাবে (101005 204 89৬০1811% ) দারী হইবেন, 

_েই খাজনা তাহাদের নিজেদের দখলের সময়েই উদ্ভূত হউক 

অথবা তাহাদের স্বার্থের পূর্ববাধিকারীদের দখলের সময়েই উদ্ভূত হউক । 

(২) এই আইনের অন্তান্ত ধারায় বা অন্য কোন আনে কোন 
বিধান থাকা সত্বেও, কোন মধ্যম্বত্ব বা যোতের বাকী খাক্গনার 

নিমিত্ত ডিক্রী এবং উক্ত ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম সমুদয় সরিক-প্রজার 
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বিরুদ্ধেই কার্যকর হইবে, তাহারা মোকদ্দমায় বিবাদী-পক্ষতৃক্ত 

হউন আর নাই হউন) এবং ঘমোকদ্মার ধাহাঁদিগকে বিবাদী কর! 

হইয়াছে যদি তাহারা, যে মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজনার নিমিত্ত 

মৌকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার সমগ্র সরিক-প্রজাগণের 

প্রতিনিধি হন, তবে এ ভিক্রী ও নিলাম চতুর্দশ অধ্যায়ের বিধান 
মতে উক্ত যৌতের বিরুদ্ধেও কার্যকর হইবে। 

(৩) যদি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলে 
(২) প্রকরণের কার্্যপক্ষে মোকদ্দমার বিবাদীগণ মধ্য্বত্বের বা 

যৌতের সমগ্র সরিক-প্রজাগণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন ২ 

(/০) সেই মধ্য্বত্ব বা যোত 'য গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামে 

এরূপ মধ্যম্বত্বের বা যোতের যে সকল সরিক-প্রজাগণের বসওবাটা 

আছে তীহারা ; 

(৮) যে সময়ের খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা! 

হইয়াছে, তাহার পূর্বেকার তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে, 

সেই মধ্য্বত্বের বা 'যাতের যে সমস্ত সরিক-প্রজাগণ এ মধ্যত্বত্বের 

বা যোতের খাজনা বানদ “কান টাক! দিয়াছেন, তাহারা; 

(৩) ধাহার। মধ্যত্বত্বের বা যৌতের কোন স্বার্থ ক্রয় করিয়া 

১২ ধারার (৩) প্রকরণ মতে বা ২৬৬ ধারাঁমতে বা ২৬চ ধারামতে 

(স্থলবিশেষে যেরূপ হয়) তাহাদের ক্রয়ের নোটিশ দিয়াছেন, 
কিংবা ধাঁহার। উত্তরাধিকারস্তত্রে কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়! ১৫ ধারা- 

মতে তাহাদের উত্তরাধিকারপ্রীপ্তির নোটিশ দিয়াছেন, এরূপ সরিক- 

প্রজাগণ ; 

(০) তৃম্যধিকারীর হস্তবুদে (1২০7৮ 1011) ধাহাদের নাম 

লিখিত আছে, মধ্যন্বত্বের বা যোতের এরূপ অন্তান্ত সরিক-প্রজাগণ । 
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টীকা । এই ধারা নূতন । যোতের বা মধ্যস্ত্বের খাজনার পক্ষে কোন দরিক- 

প্রজা অন্ান্ত সরিক-প্রজাগণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন কিন! সে সম্বন্ধে বিশেষ 

মতভেদ ছিল, এবং এই মন্বদ্ধে সকল কথা পরিফার করিযা কোন নজীরেই লিখিত 

ছিল না। এই ধারার () প্রকরণে ম্পষ্টতঃ প্রতিনিধির কথা লেখা হইয়।ছে, ও (৩) 

প্রকরণে কাহারা প্রতিনিধি বলিয়! গণ্য হইবেশ তাঁহ। বিস্বতভাবে লিখিত হইয়াছে | 

১৪৬৩ প্রা ॥ (১) তামাদি আইনে যাহাই বিধান থাকুক 

হার না কেন, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতেএ বাঁকীখাজনা 

সরিক-প্রজার বিরুদ্ধে আদায়ের মোকদ্মায় যর্দি কোন ব্যক্তি এই 

7 বলিয়া দাবী করেন যে, তাহাকে সরিক-প্রজা 

বলিয়া প্রতিবাদী-শ্রেণীতুক্ত করা উচিত ছিল, 

তাহা হইলে তিনি মোকদ্রমাঁর শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্বে, প্রতিবাদী- 
শ্রেণীভূক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন, এবং আদালত তাহার 
দাবী বিবেচনা করিয়া যদি দেখেন যে তাহাকে এরূপ পক্ষতুক্ত কর! 

উচিত ছিল, তবে তাহাকে প্রতিবাদী-পক্ষভূক্ত করিবেন ) 
কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, মোকর্দমা৷ চলিতে থাঁকা কালে যে কোন 

সমরে যদি উক্ত ব্যক্তি দাবীকৃত সমস্ত টাকা মা আদালতের নির্ভারিত 

খরচা আদালতে জমা দ্রেন, তবে মৌকদ্দমা ডিস্মিস্ করা হইবে এবং 

এরপস্থলে ১৭১ ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে। 

(২) এই ধারাম্ম (১) প্রকরণমতে যে সরিক-প্রক্জাকে প্রতিবাদী- 

শ্রেণীতুক্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ১৪৬ক ধারার (২) এবং (৩) 

প্রকরণের বিধানগুলি যতদুর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে । 

টীকা । এই ধারা নৃতন। ১৪৬ক ধারার ফলে এই ধারাটী যোগ করা 

হইয়াছে । যদ্দি কোন সরিক্প্রজীকে পক্ষতুক্ত না করা হয়, তবে ১৪৬ক ধারা 

মতে স্তাহার যোত বিক্রয় হইয়া যাইতে কোন বাধা ন।ই; সুতরাং যাহাতে 

তিনি আদালতে দরখাস্ত করিয়! পক্ষভুক্ত হইতে পারেন, এই বিধান করা 



১৬০ বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৪৭-১৪৭ক ধারা 

উচিত, এবং সেই বিধান এই ধারায় করা হইয়াছে | বিশেষ বিধি অনুসারে তিনি 

দাবীরও সমস্ত টাক! দিয়া ৯৭১ ধারার ন্বিধাগুলি ভোগ করিবেন । 

১৪৭ প্রাক্সা £ কোন ভূম্যধিকারী কোন রাইয়তের বিঃদ্ধে 
তাহার যোতের কোন খাজনা আদায় করিবার জন্য একবার মো কদ্দম! 

উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী কার্য)/বিধি আইনের 

২৩ অর্ডারের ১ রুলের বিধান মানিয়া, পূর্ব 

মোকদ্মা উপস্থিত করিবার তারিখ হইতে তিন 

মাস অতীত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে এ যোতের কোন খাজনা আদায় 

করিবার [নমিস্ু অন্ত মো কদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ন1| 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে কোন সরিক-ভূম্যধিকারী 
খাজনার জন্য কোন পরবত্তী মোকদ্দনা উপস্থিত করেন এবং তাহা 

১৪৮ক ধারার (৪) প্রকরণের বিধানমতে পুর্বববন্তী খাজনার মোকদ্দমার 

সহিত একত্রিত কর] হয়, মেস্থলে এই ধারার কাধ্যপক্ষে, যে .মাকন্দমা 

গ্রথম উপস্থিত করা হইয়াছিল ও যাহার সহিত ইহা একত্রিত করা 

হইয়াছে সেই পূর্ণ মোকদমার রুক্কুকরার তারিখই এই পরবত্তী 
মোকদ্দমার রুজবকরার তারিপ বলিয়া গণ্য হইবে । 

পর পব খাজনার 

মোকদামা। 

টীক1। এই ধারাস বিশেষ বিধি নুতন সংযোজিত হইয়াছে । ১৪৮ক ধার! 

সংশোধিত ও পরিবহিত হওয়ায় এই বিশেষবিধি প্রণয়ন করা আবন্যক হইয়াছে । 

১৪৭ প্রাল্ল্রী । (১) দেওয়ানী কার্য/বিধি আইনের ২৩ 

অর্ডারের ৩ রূলে যে বিধান আছে তাহা সব্বেও, 
ভুমাধিকারী ও প্রজার যেস্থলে ভূঘ্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন 
মধ্যে মোকদামার 
আপোয। মৌকদ্দমা সম্মতিক্রমে বা রফাবন্দোবস্তুক্রমে সম্পূর্ণ 

রূপে বা আংশিকভাবে মিটাইয়া ফেলা হয়, 

সেস্থলে আদালত যদি বিবেচনা করেন (এবং এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ 



১৪৭ক ধারা] বঙ্গীয় প্রঙ্গাশ্বত্ব বিষয়ক আইন ১৬১ 

লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, এরূপ সম্মতির বা রফাঁবন্দোবস্তের 

সর্তসমূত এইরূপ যে, তাহা কোন চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত হইলে এই 
আইনান্ুদারে প্রবল করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে তিনি সেই 
সম্মতি বা রফাবন্দোবস্ত লিপিবদ্ধ হইবার অ'দেশ দিবেন না, এবং 

সেই সম্মতি বা বন্দোবস্ত অন্ুসারে কোন ডিক্রী দিবেন না) 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যে স্থলে ভূম্যধিকাঁরী খাজনা বৃদ্ধি 

করিবার জন্য মোকর্দমা উপস্থিত করেন, সেস্থুলে য্দি উভয় পক্ষ 

কোন বুদ্ধিতে সম্মত হন এবং আদালত যদি সন্তুষ্ট হন ( এইরূপ সন্তুষ্ট 

হইবার কারণও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) যে, এ বৃদ্ধি উপযুক্ত ও 

ম্যায়সঙ্গত, এবং এই আইনে খাজনাবৃদ্ধি বিষয়ে আদালতের কার্য্য- 
পরিজালনের জন্য যে সমস্ত নিয়ম করা হইয়াছে উহা সেই নিয়মসঙ্গত, 

তাহা হইলে আদালত সেই বৃদ্ধি সম্বন্ধে ডিক্রী দিতে পারেন । 

(২) কোন সম্মতি বা রফাবন্দোবস্তের সর্তগুলি যদি এপপ হয় 

যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব/ক্তির স্বত্বের অযথা বা অন্তায় হানি 

হইতে পারে, তাহা হইলে এ সম্মতি বা রফা-বন্দোবস্তের পক্ষগণ 

যাহা বলিতেছেন তাহা যে সত্য তদ্িবরে আদালত সন্ত না হওয়! 

পর্যন্ত এ সম্মতি বা রফা-বন্দোবস্তান্থসারে ডিক্রী দিবেন না। 

উদাহরণ ।--্চ একজন ভূম্বামী; তিনি রফাঁ করিলেন যে, 

নামক তাহার প্রজা দখলীম্বত্ববিশিষ্ট প্রজা বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবেন ; 

ইহাতে -এর প্রজাগণের স্বত্বের হানি হইবে । ৫ ধারার অর্থনির্দেশ- 
মতে খু মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রাইয়ত, সে বিষয়ে আদালত এই 

প্রকরণান্সারে অনুপন্ধীন করিবেন। সাক্ষ্যগ্রহণ করির। আদালত 

যি দেখেন যে খ্খ রাইস্গত, তাহ! হইলে আদালত উক্ত বফামতে 

৯১ 
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ডিক্রী দিতে পারেন। কিন্তু আদালত যদি দেখেন যে গখ মধ্যত্বত্বাধি- 

কারী, তাহা হইলে এরূপ ডিক্রী দ্রিবেন না। 

টাকা । এই ধারার (১) প্রকরণ পূর্ববঙ্গীয় আইন হইতে লওয়া হইয়াছে । 

শুধু “সেই সম্মতি বা রফাবন্দোবন্ত লিপিবদ্ধ হইবার আদেশ দিবেন না,” এই 

কথাগুলি নৃতন; পুরাতন ধারার (৪) প্রকরণকে এক্ষণে ২) প্রকরণ করা 

হইয়াছে এবং পুরাতন ধাবার (২) (৩) ও (৫) প্রকরণ রহিত করা হইয়াছে । 

১৪৭২ প্রন্া । যে দকল স্থানে ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণ- 

মতে ন্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইর়। চুড়ান্তরূপে প্রকাঁশিত হইয়াছে, । 
তথায়, ভূম্যধিকাপী ও প্রজার মধ্যে সমস্ত 

স্বত্বের লিখনের লেখার 
প্রতিদান মোকদ্দমায়। বিবাদীয় বিষয় সম্বন্ধে এ স্বত্বের 
আদালত দৃষ্টি লিখনের যে সকল লেখা দেওয়ানী আদালতের 
রাখিবেন 

সন্থুখে উপস্থিত করা হয়। তাহা গাক্ষ্যদার! ভুল 

বলিয়! প্রমাণিত না হইলে। উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; 

এবং কে।ন দেওয়ানী আদালত যখন এ সকল লেখার বিপরীতে কোন 

ডিক্রী দেন, তখন এরূপ ডিক্রী দিবার কাঁরণ লিপিবদ্ধ করিবেন । 

১৪৮ প্রাল্রা । খাজনা আদার করিবার নিষিত্ত মোকদমীশ 

নিয়লিখিত নিয়মগুলি খাঁটিবে £_- 

(ক) দেওয়াশী কার্ধ্যবিধি আইনের ৬৮ হইতে 

৭২ ধারা, ১১ অর্ডারের ১ হইতে ১৩ রুল, ২১ 

অর্ডারের ৮৩ রুল, ৪৮ অর্ডারের ২ রুল, এবং উল্ত আইনের তৃতীয় 

তফসীল এরূপ কোন মোকদ্মায় প্রযোজ্য হইবে না। 

(খ) উক্ত মৌকদ্ধমার আরজীতে, দেওয়ানী কাঁধ্যবিধি আইনের 

৭ অর্ডারের ১) ২১৪) ৫ ও ৬ রুলে ও ৯ রুলের (২) সব-রুলে উল্লিখিত 

বিশেষ বৃত্তান্তের অতিরিক্ত, প্রজার ভোগকুৃত ভূমির অবস্থান, নাম 

খাজনার মোকদমার 

কাধ্যপ্রণাল।. 
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পরিমাণ ও সীমান! লিখিতে হইবে, কিংব! যেস্থলে বাদী পরিমাণ ও 

সীমানা দিতে না পারেন, গেস্কলে উক্ত ভূমি সনাক্ত করিবার জন্ত 

উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে 3 এবং উক্ত ভূমি সম্বন্ধে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত 

ও চূড়ান্তরূণে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহাও আরজিতে লিখিতে 

হইবে । 

(গ) যে স্থানের নিমিত্ত স্বত্বেন লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত ভূমির খাঁজনার নিমিত্ত মোকদামা 
হইলে, ধস্বত্বের লিখনে প্রজান্বত্বের যে যে ক্রমিক সংখ্যা (১০০%] 
1101179915 ) দেওয়া থাকে তাহা, এবং এ লিখন অন্থুদারে এ ভূমির 

পরিমাণ ও খাজনা! কত তাহার বর্ণনা, আরজীতে লিখিত থাঁকিবে ) 

কিন্ত যদি আদালত বিবেচনা করেন (এবং এরূপ বিবেচনা করিবার 

কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে ) যে, বাদী কোন উপযুক্ত কারণ 

বশতঃ উক্তরূপ বর্ণনা দিতে পারেন নাই, তাহ] হইলে না দিলেও চলিবে ; 

কিন্তু বিশেষ বিঁধ এই যে, যেস্থলে আদালত এরূপ বর্ণনাহীন 

আরজী গ্রহণ করেন, মেইস্থালে আদালত এইরূপ আদেশ করিবেন 

যেঃ কালেক্টর যেন কোঁন ফী না লইয়া উক্ত প্রক্জার দখলি ভূমি 

ক্রান্ত স্বত্বের লিখনের যথার্থ বলিয়া প্রমাণীকৃত ( %০:199৫ ) বা 
নার্টিফিকেটযুক্ত নকল বা উদ্ধীতাংশ পাঠাইর। দেন) এবং অপর যে 

স্থলে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা] করেন পেস্থলে ইচ্ছা করিলে 

আদালত এরূপ আদেশ করিতে পারেন ; 

এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, যেস্থলে আরজীতে উল্তবূপ 
বর্ণনা থাকিবে, সেস্থলে (থ) দফার উল্লিখিত প্রজার দখলী ভূমির 

অবস্থান, নাম, পরিমাণ ও সীমান] সম্বন্ধে (ঘ) দার জগ্য যতখানি 

প্রয়োজন তাহার অধিক লিখিবার কোন আবগ্যকতা৷ হইবে না। 
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(ঘ) স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পর প্রজার 

ঘখলী ভূমির পরিমাণ বা সার্ভে প্লট বা খাজনার পরিবর্তন হইলে 

আরজীতে এরূপ পরিবর্তীনের বিশদ বিবরণও লিখিতে হইবে। 

($) আদালত ইন্্র ধাধ্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া! উচিত 
বিবেচনা করিলে সেইরূপ সমন বাহির করিবেন, নচেৎ সাধারণতঃ 

মোকদ্দমাঁর চুড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যই সমন দেওয়া হইবে । 

(চ) সমনজারী সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট বিধিক্রমে সাধারণতঃ বা 

কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ করিরা এতমন্ঘে আরেশ করেন, তবে 

অন্যান্ত প্রকারে জারী করিবার যে বিধান মাছে তপতিরিঞ্জ বা 

তৎপরিবর্তে ডাকঘরবিষয়ক আইনের তৃতীয় খগমতে রেজিষ্টারী ডাকে 

প্রতিবাদীর নামে সমন পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে 

্ররূপে ডাকে সমন পাঠান হইলে। এবং উহা নিয়মিত রূপে 

রেছিষ্টারী করিয়া ডাকে দেওয়া তইয়াছে ইহা! প্রমাণিত হইলে, 

উক্ত সমন যথাবিধি জারী হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিতে 

পারিবেন । 

(ছ) দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে বা উক্ত আইনানুপারে প্রণীত 
কোন নিয়মাঁবলীতে অন্যপ্রকার বিধান থাকা সত্বেও, বাঁকীথাঙ্গন। 

আদায়ের সে“কদ্মায় প্রতিবাদীর উপর বা কোন সাক্ষীর উপর সমন 

জারী করাইবার জন্ত বাদীকে কোন নিশানদার দিতে হইবে ন1) 

এবং বে কর্মচারী সমন জারী করিবেন তিনি) যে ব্যক্তির উপর বা 

যে গৃহে বা যে সম্পত্তিতে সমনজারী করিতে হইবে, তাহা সমুচিত 

অনুসন্ধান পূর্বক সনাক্ত করিয়া সমনজারী করিবেন। জারীকারী 
কর্মচারী অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে সমন জারী করিবেন, এবং 

সম্ভবপর হইলে, আদল সমনে তাহাদের দস্তখত করাইয়া লইবেন; 
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এব" যেস্থলে তিনি সমন জারী করিতে অপমর্থ হন, সেস্থলে তিনি 

সম্ভবপর হইলে সেই মর্মে স্থানীয় দুইজন ব্যক্তির সহি করাইয়া লইবেন । 

(জ) দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের ৩২ অর্ডারের ৪ (৩) রুলে 
অন্য প্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, বাঁকীখাজনার মোকদম।য় আদালত 

কোন নাবালক প্রতিবাদীর স্বাভাবিক অভিভাবকের উপর এই মর্শে 

নোটিশক্সারী করিতে পারেন, যে, যদি তিনি নোটিশ জাবী হইবার 

পর ৯৪ দিনের মধ্যে হার হইয়া! আপত্তি না করেন, তাহা হইলে 

দেই ঘোকদ্দম! পক্ষে তাহাকে নাবালকের অভিভাবক বলিয়া গণ্য 

করা হইবে । উক্ত স্বাভাবিক অভিভাবক যদি সেই নোটিশ অনুগারে 

হাজির হইয়া! আপত্তি না করেনঃ তবে আদালত অন্তক্ূপ আদেশ 

না করিলে, তিনি উক্ত মৌকরদ্দমার সকল কার্যপক্ষে নাঁবালক- 

প্রতিবাদীর যথাবিধি নিষুক্ত অভিভাবক বলিয়া গণ্য হইবেন । 

(ঝ) আদালতের অনুমতি বিন। বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে 

না; কিন্তু আদালত এইরূপ অঙ্মতি দিলে বা দিতে অস্বীকার 

করিলে, তাহার হেতৃগুলি লিপিবদ্ধ করিবেন । 

(4) “মাকদ্দমা! আগীলযোগ্য হউক আর নাই হউক, দেওয়ানা 

কাধ্যবিধি আইনের ১৮ অর্ডারের ১৩ রুলে সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ 

করিবার যে বিধান আছে তাহা প্রযোজ্য হইবে । 

(ট) (/০) দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনে অন্তপ্রকার বিধান থাকা 

সত্বেও, যেস্থালে দশম অধ্যায়মতে চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে 

লিখিত খাজনার জন্য মোকদ্দম' উপস্থিত কর] হয়, কিংবা যেস্থলে 

ভূম/ধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন রেজিষ্টারীরুত পাট্ট/মতে খাজনা 
দেয় হয়। কিংবা যেস্থলে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ,কাঁন পূর্ব 

মোকদ্দমায় বাধিক দেয় খাজনার ডিক্রী হইয়াছে, সেস্থলে এই ধাঁরা- 
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মতে কার্ধয করিতে বাদী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আদালত নির্দিষ্ট 

ফরমে বিশেষ দমন বাহির করিতে পারেন । 

(%*) উক্ত (০) দফা অন্ুুপারে বিশেষ সমন বাহির হইলে, 
যদি প্রতিবাদী হাজির ন! হন ও মোকদ্দমাঁয় জবাব না দেন। তবে 

বাকী খাজনান্বন্ধে আরজীর উক্তি স্বীকৃত বলিয়৷ গণ্য হইবে, এবং 

সমনে উল্লিখিত টাকার অনধিক টাকা এবং ঘমোকদ্দমা দায়েরের 

তারিখ হইতে টাক! দেওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত বাধিক শতকরা ৬২ টাকা 
হারে সুদ এবং স্ুদ্ূসহ খরচার জন্য ডিক্রী পাইতে বাদী স্বত্ববান হইবেন ; 

কিন্ত বিশেষবিধি এই যে, আদালত কোঁন মৌকদ্দমায় উচিত 

বিবেচনা করিলে বাঁদীকে তাহার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য আদেশ 

করিতে পারেন) 

এবং আরও বিশেষবিধি এই যে, সাক্ষ্যবিষয়কে আইনের ১৩ ধারায় 

অন্প্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, এই দফা! অন্কুপারে কোন ডিক্রী হইলে, 

পরবর্তী কোন মোঁকদ্দমীয় বা কা্্যানুষ্ঠানে গ্রজান্বত্বের অবস্থা, 

পরিমীণ ও অনুষঙ্গ বা বাঁকী খাঁজনারূপে দাবীরুত খাজনা ব্যতীত 

অন্য কোন দাবিত্বপন্বন্ধে আরজীতে লিখিত কোন বিবরণ প্রজার বিরুদ্ধে 

প্রমাণম্বরূপ গণ্য হইবে না। 
(৮*) উত্ত (৮৯) দফা অন্ুমারে কোন ডিক্রী হইলে, ডিক্রীর 

পর ৭ দিনের মধ্যে, যে প্রতিবাদী বা প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে ডিক্রী 

হইয়াছে তীহাদের নিকট ডিক্রীতে লিখিত বিবরণ-সপ্বলিত নির্দিষ্ট 

ফরমে রেজিষ্টারীরৃত পোষ্টকার্ড আদালত বাদীর খরচায় পাঠাইবেন। 
(*) দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি আইনের ৯ অর্ডারের ১৩ কুলে ও 

এই আইনের ১৫৩ক ধারাঁতে অন্য বিধান থাকা সত্বেও, কোন বিবাদীর 

বিরুদ্ধে (/০) দফামতে কোন একতরফা! ডিক্রী হইলে, যে আদাঁপত 
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ডিক্রী দিয়াছেন সেই আদালতে তিনি উক্ত ডিক্রী রহিত করিবার 

নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারেন; এবং উক্ত আদালত যদি সত্তষ্ট হন 

যে সমন উপযুক্তরূপে জারীকরা হয় নাই. এবং যদি ম্পষ্টতঃই প্রতীয়মান 

হয় যে, বিবাদীরও সরলভাবে জবাব দিবার কথা আছে, তবে সেই 

বিবাদী ডিক্রীমূলে আদায়যোগ্য টাকার অদ্ধীংশ আমানত করিলে, 
আদালত সেই বিবাদীর বিরুদ্ধে, বা প্রয়োজন হইলে সকল বিবাদীর বা 
তাহাদের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে, ডিক্রী রহিত করিতে গারেন ; 

(ঠ) কোন পক্ষ কর্তৃক আদালতে কোন হিপাবের বহি, হস্তবুদ 

(100-701]), আদায়সন্বন্ধীয় কাঁগজপত্র, মাপসহন্ধী় কাগজপত্র, 

মানচিত্র বা স্বত্বের লিখনের উদ্ধৃতাংশ উপস্তিত করা হইলে, বং 

আদালতে বিচারাধীন কোঁন মোকণ্দমাঁয় ইগুলি সাক্ষ্যন্বরূপ গৃহীত হইলে, 

এ নকল দলীল ও কাগজপত্রের নঞ্ল বা উদ্ধ তাংশগুলি প্রকৃত নকল 
বা উদ্ধতাংশ বলিয়া এ আদালতের যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন 

কর্মচারীর নিকট হইতে বিনা-কোর্টফীতে সাটিফিকেট পাঁওয়! যাইতে 
পারে; এবং এরূপ নকল বা উদ্ধতাংশ আদালতের অনুমতি লইয়া 
মূল দ্লীলের পরিবর্থে নথীভুক্ত কধিয়া রাখিয়। মুল দলীলানি পক্ষকে 

ফিরাইয়া দিতে পারা যাইবে ) 
এবং তাহার পরে এরূপ সার্টিফিকেটগ্রাপ্ত নকল বা উদ্ধতাংশ 

সেই আদালতে বা অন্য কোন আদালতে দায়ের করা অপর কোন 

মোকদ্দমায় প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারিবে ১ তবে আদালত উচিত 

বোধ করিলে মুল দলীলগুলি তলব করিতে পারেন ) 

(ড) বাকীখাজনার দরুণ উচ্ছেদের ডিক্রী না হইঙ্লে, আদালত 

ডিক্রী দিবার মময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এ ডিক্রীজারা 

করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ; 
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(ঢ) দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১১ কুলের 

(৩) দফায় অন্তপ্রকার বিধান থাকা সত্বেও, €কোঁন বিশেষ কারণ না 

থাকিলে (এরূপ কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে) আদালত ডিক্রী- 

দারকে ডিক্রীজারীর জন্য ডিক্রীর নকল বা নূতন ওকাঁলতনামা দাখিল 
করিতে আদেশ করিবেন না; 

(৭) দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৬ রুলে 

অন্য কোন বিখান থাকা সত্ত্বেও কোন ভূম্যধিকারী যদি বাকীথাজনার 

কোন ডিক্রী হস্তাত্তরিত করেন, তাহা হইলে সেই ভূমিসস্বন্ধে 

ভূম্যধিকারীর সমস্ত ন্বত্ব তাহাতে না বর্তিলে হস্তান্তরগ্রহীতা এ 

ডিক্রী জারী করিবার জন্য দরথাত্ত করিতে পারিবেন না । 

টাকা । এই ধারার (গ) দফার দ্বিতীয় বিশেষ বিধি, এবং (ঘ), (5), (জ), 

(ট) ও (6) দফা সম্পূর্ণ নৃতন। ইহা ছাঁড়া প্রায় প্রত্যেক দফাতেই কিছু কিছু 
পরিবর্তন করা হইয়াছে । 

মোটামুটি পরিবর্তনগুলি এই £-- 

বাকীথাজনার মোকদ্দমায় বিবাদ বা সাক্ষীর উপর সমনজারী করিবার সময়ে 

নিশানদারের প্রয়োজন হৃইবে ম|। 

নাবালক বিবাদীর শ্বীভাবিক অভিভাবকের উপর নোটিশ দেওয়া হইবে, এবং 

নোটিশে নির্ধীরিত সময়মধ্যে তিণি হাজির হইয়া কোন আপত্তি না দিলে, তিনি 

আইনানুমারে স্ভিভাবকরপে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। এই 
বিধানটা নাবালকের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক হইবে নাঁ! পূর্বে নাবালকের স্বার্থরক্ষার 

সমুদয় ভার আদালতই গ্রহণ করিতেন; নূতন আইনে আর আদালত সে ভার 

গ্রহণ করিলেন না, অভিভাবকের হস্তে (এবং অনেক স্থলে দুষ্ট শঠ জ্ঞাতির হস্তে) 

মাবালককে ছাড়িয়া দিলেন । | 

স্বত্বের লিখনমতে কিংবা কোন রেজিষ্টারীকৃত দলীলমুলে যে খাজনা দেয়, কিংবা! 

পূর্ধবে কোন মৌকদ্দমায় যে বাধিক খাজন| দেয় বলিয়া! নির্ধীরিত হুইয়াছে, তাহা! 
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আদায়ের মোকদ্দমায় বাদী 'বিশেষ সমন' বাহির করিতে পারিবেন, এবং বিবাদী 

হাগ্ির না হইলে মায় খরচা ডিক্রী পাইবেন। বিবাদী এড়িভ্রী রহিত করিতে 

চাহিলে ডিক্রীর ট।কার অর্ধ।ংশ জমা দিতে হইবে । 

ডিক্রীজারীর দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল বা ওকালতনামা দাখিল করিতে 

হইবে না। মৌখিক আবেদন করিলেই চলিবে । 

,৪৮নক প্রাল্রা। কোন সরিক-ভৃম্ধিকারী কোন মধ্যস্বত্বে 
বা যোতের স্বীয় অংশের প্রাপ্য খজনা৷ আদায়ের 

অন্যান| সরিকগণকে ৃঁ 
ক্ষত করিয়া কোন জন্য, অন্ঠান্ত বাকী সরিকগণকে মোক্দমায় 

মধাহত্বের বাযোতের  বিবাদী-পক্ষভূক্ত করিয়া, এবং সমগ্র মধ্স্বত্বের 
বিরুদ্ধে কেন সরিক- রর . ক 
ভূমিকার কর্তৃক বয় বা যোতের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া 

অংশের খাজনার জন্য মোকাম! উপস্থিত করিতে পারেন । 

নালিশ করিবার (২) উক্ত আরজী গ্রাহ হইলে পর আদালত 
ক্ষমতা | সর 

পূর্ববোন্ত বাকী সরিক-ভূম্যধিকারীগণকে মোঁকদদম। 
দায়েরের তারিখ পধ্যন্ত মধ্যস্বত্ব বা! যোতের বাবদ তাহাদের নিজ নিজ 

অংশের প্রীপ্য খাজনা আদায়ের জন্ত উক্ত মোকদ্দমায় সভ-বাদীরূপে 

যুক্ত হইতে আহ্বান করিয়া নির্দিই ফগযে সমন দিবেন । 

(৩) সমনে লিখিত হাজিরের তারিখে, বা আদালত কর্তৃক 
নির্ধারিত পরবন্তী কোন তারিখে, বিবাদীরূপে সমনপ্রাপ্ত কোন সরিক- 

তৃম/বিকারী সহ-বাদীরপে যুক্ত হইবার জন্য দরখান্ত করিতে পারেন, 

এবং তিনি তাহার দাবীকৃত টাকার উপর কোর্টফী দিলে, মোকদাম। 

দায়েরের তারিখ পর্য্স্ত তাহার পাওনা বলিয়া! দাঁবীকৃত খাজনার জন্য 

তাহাকে সহ-বাদীরূপে গঙ্গতুক্ত কর! হইবে । 

(৪) যদি আদালত অবগত হন যে, কোন সরিকতৃম্যধিকারী। (২) 

প্রকরণমতে তাহার উপর সমন জারী হইবার পূর্বেই সেই মধ্যস্বত্ব 
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বা যোৌতের দরুণ তাহার স্বীয় অংশের খাঁজনার জন্য পৃথক মোকদ্দমা 

উপস্থিত করিয়াছেন, তবে এ পৃথক মোকদ্দম! (১) প্রকরণান্থসারে 
দায়ের করা! মোকদ্দমার সহিত একত্রিত করা হইবে এবং উক্ত সরিক- 

ভূম্যধিকারী সহ-বাদীরপে গণ্য হইবেন) তিনি (১) প্রকরণমতে দায়ের 
করা মোকদ্দমার তারিখ পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য খাজনা দাবী করিয়া 

আরজী সংশোধন করিবেন; 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, যদি আদালত উক্ত মোকদ্দমা একত্রিত 

করিতে ও বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন না হন, তবে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন 

অন্য কোন আদালতে এ মোকদ্দমা পাঠাইয়! দেওয়া হইবে। 

(৫) তৎপরে সরিক-ভূম্যধিকারী ব্যতীত মোকদ্দমাঁর অন্তান্ত সঞ্ল 

বিবাদীগণের উপর সমন জারী করা হইবে, এবং আদালত মোকদ্দমার 

বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন । 

(৬) এই ধারার উপরিলিখিত বিধান অন্থসারে আনীত কোন 

মোকদ্দমার দাবীকৃত খাজনার নিমিত্ত আদালত ডিক্রী দিলে সেই 

ডিক্রীতে প্রত্যেক দরিক-ভূম্/ধিকারীর প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ 

যতদুর সম্ভব পৃথকভাবে নির্দেশ করা থাকিবে, এবং এ ডিক্রী প্রবল 

করিবার পক্ষে, তাহ কোন এক্মাত্র ভূম্যধিকারীলন্ধ, বা সকল সরিক- 

তৃন্যধিকারীর প্রাপা খাজনার জন্য আনীত সমগ্র ভূম্যধিকারীবর্গ কর্তৃক 

লব্ধ ডিক্রীর 2য় ফলদায়ক হইবে। 

(৭) এই ধারাহ্থপারে গঠিত কোঁন মোকদ্দমাঁয় এক বা একাধিক 
সরিক-ভূম্যধিকারী ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া মধ্যন্বত্ব বা যোতের নিলাম 

দ্বারা সেই ডিক্রী জারী করিবার প্রার্থনা করিলে, আদালত মধস্বত্ 
বা যোত নিলাম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অন্তান্ত সরিফগণকে 

উক্ত ডিক্রী জারীর দরখাস্তের নোটিশ দিবেন । 
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(৮) (4০) উক্ত (৬) প্রকরণে উল্লিখিত ডিক্রীর জারীক্রমে বিক্রয় 

লব্ধ অর্থ বিতরণকালে, আদালত দেওয়ানী কার্যযবিধি আইনের ৭৩ 

ধারায় লিখিত বিধানের পরিবর্তে নিযলিখিত নিয়মণ্ডলি প্রতিপালন 

করিবেন -_ 

(ক) মধ্যত্বত্ব বা যোত নিলাম করাইতে ডিক্রীদারগণের যাহা 

খরচা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে অগ্রে দেওয়। হইবে 

(খ) তৎপরে, ডিক্রী অন্ুনারে প্রাপ) টাকা ডিক্রীদারগণকে 

দেওয়া হইবে) 

গ) উপরোক্ত টাকা সমুহ দেওয়া হইবার পর কিছু উদ্ধত 

থাকিলে, ডিক্রীদারগণকে এবং অন্ত কোন বিবাদী-ভূম্যধিকারীগণকে 

( ধাহারা বাদীরূপে যুক্ত হন নাই, কিন্তু নিলাম দৃঢ় করিবাঁর তাগিথ 
হইতে এক মাসের মধ্যে তনর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন ), মোকদ্দমা দায়েরের 

তারিখ হইতে নিলাম দুঢ় করিবার তারিখ পর্ধ্যন্ত যে খাজনা প্রাপা 

হইরাছে, তাহা) সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতে তাহাদের প্রত্যেকের অংশহিসাবে 

হারাহারিভাবে উক্ত উদ্ধত টাকা হইতে দেওয়! হইবে। 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, এইরূপ টাকা দিবার আঁদেশ করিবার 
পূর্বে আদালত দেনদারকে কিংবা তাহার উকিল থাকিলে তাহাকে, 

নোটিশ দিবেন। 

(ঘ) উক্ত (গ) দফায় উল্লিখিত খাজনা দেওয়ার পর যদি কিছু 

অবশিষ্ট থাকে তবে দেনদারের দরখান্তক্রমে, নিলাম দৃঢ় হইবার 
তারিখ হইতে ছুই মাস অতীত হইবার পর, আদালত অন্রূপ আদেশ 

না করিলে, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া হইবে । 

(/*) ডিক্রীদ্বারের বা বিবাদী-পক্ষতৃক্ত কোন সরিক-ভূম/ধিকারীর 
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(গ) দফামতে খাজনাঁবাবদ কোন টাকা পাইবাঁর স্বত্বসন্বদ্ধে দেনদার 

আপত্তি করিলে, আদালত সেই আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন, ও উক্ত 
নিষ্পত্তি ডিক্রীর স্যার বলবান হইবে । 

(৯) এই ধারার (১) প্রকরণের বিধানানুসারে কোন মোকদদমা 
উপস্থিত করা হইলে, সেই মৌঁকদ্মায় যাহাকে বিবাঁদী-শ্রেণীভূক্ত 

করা হইয়াছে এবং (২) প্রক্রণান্ুদারে বাহার উপর যথাঁবিধি সমন 

জাগী করা হইয়াছে এরূপ কোন সরিকশ্ভুমাধিকারী, সেই মৌকদমায় 
সহ-বাদীৰপে ব্যতীত অন্য কোনরূপে, সেই মধাম্বত্ব বা যোতবাবদ 

মোকদ্দমার কালের নিমিন্ত বাঁ তৎপুর্ববন্তী কোঁন কালের জন্ত কোন 

খাজন! আদায় করিতে স্বত্ববান হইবেন না। 

(১*) যদি (১) প্রকরণের বিধানানুদারে উপস্থিত করা কোন 

মোকদ্মা, নৃতন মোকদ্দমা রুজু করিবার অনুমতি লইয়া উঠাইয়া লওয়া 
হয়। তবে নৃতন মোকদ্দম! উপস্থিত করা হইলে। এই ধারার পৃর্বোল্লিখিত 
কাধপ্রণালী, প্রতিকার, ও অক্ষমতা, সেই মোকদ্দমা ও তাহার পক্ষগণ 

সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে। 

(১১) যদি $১) প্রকরণমতে আনীত কোন মোকদদমার ফলে 

মধ্যন্বত্ব ব| যোত নিলাম করা ন1 হয়, তাহা হইলে (৩) প্রকরণমতে 

ঘিনি বাদীরূপে যুক্ত হইয়াছেন বা (৪) প্রকরণমতে বাহাকে দহ- 

বাদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে এরূপ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী, এই 
ধারামতে আনীত মোকদ্দমার তারিখের পরবন্তী কালের জন্য উক্ত 

মধ্যস্বত্ব বা যোতবাবদ তাহার প্রীপ্য খাজনা মায় সুদ এবং ক্ষতিপূরণ, 

মৌকন্দমাক্রমে আদায় করিতে পারিবেন ; তাহাতে দেওয়ানী কার্য)বিধি 

আইনের প্রথম অর্ডারের ২ রুলে কোন বাধা হইবে না। 
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(১২) যদি (৪) প্রকরণান্নারে সংশোধিত আরজীতে যে খাজন। 

দাবী কর! হয় তাহা সেই প্রকরণে উল্লিখিত অপর মোকদ্দমার মূল 

আরজীতে দাবীরুৃত খাজনা হইতে কম হয়, তবে খাজনার অবশিষ্ট 

অংশ (৮) প্রকরণের (গ) দফার বিধানমতে কিংবা (১১) প্রকরণের 

বিধাননতে আদার করিতে পার! যাইবে । 

চিক । পুরাতন ১৪৮ক ধারা রহিত করিয়া তৎগ্ানে এই ধারাটা স্পূর্ণ 

নূতন ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে । কোন সরিক-ভৃম্যধিকারী হ্বীয় খাজনার অংশ 
যাহাতে সহজে আদায় করিতে পারেন, তজ্জগ্ত এই ধারায় বিধান কর! হইয় [ছে । 

৯৪৯৯ প্রাল্রা। (১) যদি প্রতিবাদী এই বলিয়া জবাব দেন যে 

ডি তাহার নিকট হইতে খাজনার জন্য টাকা পাঁওন। 

দেয় বলিয়া স্বীকৃতি. আছে বটে, কিন্ত সেই টাকা বাদীর প্রাপ্য নহে, 
টাকা আদালতে তাহী তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য, তবে যে পর্য্ত্ত 

দাখিল করিতে হইবে। প্রতিবাদী উত্ত স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল 
না করেন, সে পর্য্যন্ত উদ্ত জবাব গ্রাস্থ করিতে আদালত অস্বীকার 

করিবেন। 

(২) এরূপ টাকা দাখিল হইলে, আদালত অবিলম্বে এ টাঁকা 

দাখিলের নোটিশ এ তৃতীর়ব্ক্ির উপর জারী করাইবেন । 

(৩) নোটিশ প্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে এ তৃতীয়ব্যক্তি 

বাদীর বিরুদ্ধে মোকর্দমা করিয়া এ টাঁকা প্রান সম্বন্ধে নিষেবান্ঞ] না 

পাইলে, বাদীর দরথাস্তমতে এঁ টাঁকা বাদীকে দেওয়া হইবে। 

(৪) বাদীকে যে টাকা (৩) প্রকরণমতে দেওয়া হয়। তাহা আদায় 

করিয়া লইবার শ্বত্ব কোন ব)ক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথায় 

তাহাতে বিদ্ব হইবে না। 
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১৮০ প্রার্া ॥ যদি প্রতিবাদী এই বলিয়। স্বীকার করেন ও 

কিনি জবাব দেন যে, খাঁজনাঁর বাবদ তাঁহার নিকট 

বলিয়া স্বীকৃত টাকা হইতে বাঁদীর টাকা পাঁওনা আছে বটে, কিন্ত 

আদালতে দিতে বাদী পাওন! টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাবী 
হা করিরাছেন। তবে যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী উক্ত 

স্বীকৃত টাকা আদালতে দাখিল না করেন) সে পধ্যস্ত উক্ত অবাব গ্রান্থ 

করিতে আদালত অস্বীকার করিবেন । 

১৮১ এ্রাক্রী। যেস্লে প্রতিবাদী ১৪৯ বা ১৫৭ ধাঁরামতে 
আদালতে টাকা দ্বাখিল করিতে বাধ্য হন, সেস্থলে। 

্বীকৃত টাকার যথেষ্ট কারণ থাকিলে, আদালত সমস্ত টাকার 
কিয়দংশ দিবার এ পে 
না পরিবর্তে এ টাকার যুক্তিসঙ্গত অংশ দাখিল 

করিবার আদেশ করিতে পারেন) এবং প্রতিবাদী 

তাহা দাখিল করিলে, আদালত তাহার জবাব গ্রাহ্া করিতে পারিবেন। 

৮২ ন্বাল্রা। ১৪৯ বা ১৫০ ধারামতে কোন প্রতিবাদী 

আদালতে টাঁকা দাখিল করিলে, আদালত 

প্রতিবাদীকে রসিদ দিবেন, এবং বাদী বা 

স্থলবিশেষে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি রসিদ দিলে 

তাহাতে যে গ্রকারে বা যে পরিমাণে উক্ত বাকীখাজনার নিমিত্ত 

নিষ্কৃতি হই, উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রসিদেও সেই প্রকারে ও 

সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে। 

১৪১৪ শ্বাল্লা। কোন ভূম্যধিকারী কর্তৃক আনীত খাজনার 

মোকদ্বমায় প্রথম আদালতে বা আগপীলে যে 

টা মোকদ্দমায় ডিভ্রী বা আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে 
নিয়লিখিত স্থলে কোন আপীল চলিবে না £- 

আদ।লত রসিদ 
দিবেন । 
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(ক) যেস্থলে এ ডিক্রী বা আদেশ কোন জিলার জজ, অতিরিক্ত 

জজ ব! সব-জজ কর্তৃক প্রদত্ত হয়, এবং মোকদ্দমার দাবীকৃত টাকা 

একশত টাকার অধিক না হয়) কিংবা 

(খ) যেস্থলে এই ধাঁরামতে চুড়ান্ত বিচারাধিকারক্রমে কার্য 

করিতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিচারক কুর্তুক 

প্র ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হন্স। এবং মোকদমায় যে টাকার দাবী কর! 

হইয়াছে তাহাও পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়। 

কিন্তু উক্ত উভয় স্থলেই, যদি এ ডিক্রীতে বা আদেশে, পক্ষদের 

মধ্যে ভূমির স্বত্বপংক্রান্ত বা তূমিগত স্বার্থসংক্রাত্ত কোন প্রশ্নের। বা কোন 

প্রজার খাজন' বুদ্ধি বা! পরিবর্তন করিবার শ্ৃত্বসংক্রাস্ত কোন প্রশ্রের) বা 

কোন প্রজার ধেয় বাধিক খাঁজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের, মীমাংসা 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপীল চলিবে । 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই ষে, উক্ত বিচারক এ্ররূপ কোন ডিক্রী বা 

আদেশ করিলে। যদ্দি এইপ্নপ দেখা যা যে, সেই বিচারক তীহার 
বিচারাধিপত্যের অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছেন, ব৷ বিচারা- 

ধিপত্যের 'য ক্ষমতা তাহার আছে তিনি সে ক্ষমতা প্রকুষ্টরপে 

পরিচালনা করেন নাই, বা বিচারাধিপত্যের ক্ষমতা! পরিচালনা করিতে 

গিয়া তিনি বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়ম-সহক1রে কার্য) 
করিরাছেন) তাহা হইলে জিলার জজ সেই মোকদ্মার নথি তলব 

করিতে পারিবেন, এবং জিলার জজ যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন 

সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন । 

ল্যাখ্যা কোন বাকী খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে যে নিলাম হর 
তাহার প্রচার বা পরিচাঁলনের কার্য্যপ্রণাঁলী নিরমানুযায়িক হইয়াছে 
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কিনা তদ্বিযয়ক কোন প্রশ্ন। পক্ষগণের মধ্যে ভূমির স্বত্বমংক্রান্ত বা ভূমিগত 

্বার্থনংক্রাস্ত প্রশ্ন বলিয়৷ বিবেচিত হইবে না। 

১৮১২৩ প্রানী ৷ ভূম্যপিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন 

মোকদ্দমীয় প্রদত্ত কোন একতরফা! ডিক্রী রহিত- 
একতরফা! ডিক্রী 
রহিতকরণার্থ দরখাস্ত করণার্থে দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের ৯ 
করিলে টাকা অর্ডারের ১৩ কুলমত আদেশের নিমিত্ত দরখাস্তে, 
ইউ বা উক্ত আইনের ১১৪ ধারা এবং ৪৭ অর্ডারের 

১ রুল মত পুনবিচারের (176৮16৬) নিমিত্ত দরখাস্তে। এ ডিক্রী বা 

রায়ের দরুণ দরখাস্তকারীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিবরণ লিখিত 

থাকিবে 5 

এবংস_ 

(ক) যদি দরখাস্তকারী। ভিক্রীদ্ারের নিকট দেয় বলিয়া কোন 

টাক। তিনি শ্বীকার করিলে সেই টাকা, অথবা আদালত অন্য কোন 

হেতুতে যে টাকা দিবার আদেশ করেন সেই টীকা, দরখাস্ত গ্রাহ 

হইবার লময়ে বা তাহার পূর্বে আদালতে আমানত না করেন ) অথবা 

(খ) যদি সেই ক্ষতির বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর 
আদালত সন্ত হন যে এপ আমানতের কোন প্রয়োজন নাই, 

তাহ হইলে এইরূপ কোন দরখাস্ত গ্রাহ কর! হুইবে না। 

১৮৪ শ্রাঞ্শী। কৃষি-বৎসরের প্রথম আঁটমাসে যে মোকদ্দমা 

উপস্থিত করা হয়, সেই মোঁকদ্মায় এই আইন- 
খাজনা বৃদ্ধির ডিত্রী মতে খাজনাবৃদ্ধির ভিক্রী হইলে, সাধারণতঃ 

2 পরবর্তী কৃষিবৎমরের মারস্ত হইতে তাহ 
কাধ্যকর হইবে) এবং কষিবৎসরের শেষ 

চারিমাসে যে মোকদমা উপস্থিত করা হয়, তাহাতে এরূপ ডিক্রী হইলে) 
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সাধারণতঃ শাগামী কৃষি-বৎসরের পরবত্তী বৎসরের আরস্ত হইতে 

সেই ডিক্রী কাধ্যকর হইবে। কিন্তু মাদালত বিশেষ কারণবশতঃ 

উপরোক্ত তারিখের পরবন্তী কোন তারিখ হইতে ভিক্রী কার্যকর হইবে 

বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। এই ধারার ফোন কথাক্রমে তাহাতে 

কোন বাধা হইবে না। 

১০০ প্রাল্লা। (১) (ক) €োন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার 

বাগ্রোপ্তের বিকদ্ধে করিয়াছেন যে তজ্জন্ত উহা কৃষি সংক্রান্ত কারের 

প্রতিকার - পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে, বা 

(খ) তিনি এরূপ কোন সর্তভঙ্গ করিয়াছেন) যাহা ভঙ্গ করিলে 

ভূম্যধিকারীর সহিত তাহার যে চুক্তি আছে। “সই চুক্তির সর্তান্ুপারে 
তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে) -- 

এই হেতু ধরিয়া প্রজ্জাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমী৷ উপস্থিত 
করা হইলে, যদি ভূমাধিকারী সেই বিশেষ অপব্যবহার বা সর্তভঙ্গ 

নির্দেশ করিয়া গ্রজার উপর নির্দিই্ প্রকারে নোটিশ জারী করিয়া 

থাকেন, এবং যে স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা সর্ততঙ্গের প্রতিকার 

করা সম্ভব, সেস্কলে তাহা প্রতিকার করিতে আদেশ দিয়া থাকেন, 

এবং যে কোন স্থলেই হউক না কেম, উক্ত অপব্যবহার বা 

সর্ভভঙ্গের দ্বরুণ যুক্তিসম্মত ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিয়া থাকেন। 

এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এ আদেশ পালন করিতে 
অসমর্থ হইষা থাকেন, তবেই উক্ত মোকদ্'মা গ্রাহ্থ হইবে, নচেৎ নভে । 

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী 
দেওয়া” হইবে, তাহাতে উক্ত অপব্যবহার বা সর্ভভঙ্গের জন্য বার্দীকে 

যুক্তিনঙ্গতরূপে ক্ষতিপূরণন্বরূপ যে পরিমাণ টাকা দিতে ভইীবে 
তাহা প্রকাশ করা থাকিবে, এবং আদালতের মতে উল্ত অপব্যবহারের 

৯ 



১৭৮ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৫৬ ধার 

বা সর্ভভঙ্গের প্রতিকার সন্তব কিনা তাহাও লিখিত থাকিবে, এবং 

কোন্ সমফ্জের মণ্যে বিবাদী বাদীকে উক্ত পরিমাণ টাঁকা দিতে 
পারিবেন তাহা নির্দেশ করা থ|কিবে, এবং উক্ত অপব্যবহার বা 

সর্ভভঙ্গ প্রন্তিকারযোগ্য হইলে) কোন্ সময়ের মধে/ বিবাদী তাহার 

প্রতিকার করিতে পারিবেন তাহা ও নিদ্দিষ্ট থাকিবে । 

৩) আদালত (২) প্রকরণমতে যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা 

বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বুদ্ধি কিন্তে পারিবেন । 

(8) যাঁদ বিবাদী এই ধারাথতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা 

। স্কথলবিশেষে ) বদ্ধিত সমদের মধ্যে ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাঁকা 

দেন, এবং অপব্যবহার বা সঙ্চভঙ্গ প্রতিকারাযোগ্য বলিয়া আদীলত 

গ্রকাশ করিয়া থাকলে, উক্ত মাদালতের সন্তোষজনকরূপে সেই 
মপব্যবহারের খা সর্তভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী 

বর) হইবে না। 

১৮৩৬ শ্রাল্লা । কোন রাইয়ত বা €কণফণ রাইয়তকে যোত 

নে পপ দিকে. হতে উচ্ছেদ কর) হইলে, তাহার সম্বদ্ধে নিম়- 
চচ্ছেদ কর! খায়, শস্ত লিখিত |বাধগুলি খাঁটিবে $-- 

বা বপন পাস ভি (ক) উন্ত বাইদত বা কোফ৭ রাইয়ত এ 
সন্ধর্ধে তাহীগের শত । 

যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে উচ্ছেদের তারিখের 

পৃব্বে শস্ত ৭৮. বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম)ধিকারীর 
ইচ্ছামতে, উক্ত *স্ত রক্ষা ও সংগ্রহ করার জন্য এ ভূমি দখলে 

রাখিয়া বাবহার করিতে স্বত্ববান হইবেন, অথবা যে আদালত উচ্ছেদের 

ডিক্রী করিতেছেন সেই আদালতের অন্ুমানমত এ শশ্তের মুল 
ভূম/ধিকারীর নিকট হইতে পাইতে স্বত্ববান হইবেন । 

(খ) বদি সেই রাইফ্ত বা কোঁফ৭ রাইরত উচ্ছেদের তারিখের 



১৫৭ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ১৭৯ 

পূর্বে স্বীয় যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রত্তত করিয়া 
থাকেন কিন্তু উক্ত ভূমিতে শন্ত বপন বা রোপন না করিয়া থাকেন, 

তাহা হইলে উচ্ছেদের ডিক্রীজারীঞারী আদালতের অন্ুমানমতে। উত্ত 

ভূমি সেইরপে প্রস্তত করিতে প্রজার যে পরিশ্রম ও মুলধন লাঁগিয়াছে, 
তাহার মুল; ও সেই মুল্যের যুক্রিমঙ্গত নদ, তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর 
নিকট হইতে পাইতে স্বত্ববান হইবেন । 

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী €কান রাইয়তের থা কোফণ রাইরতের 

উচ্ছেদের নিমিত্ত মোকদ্দমা আরম্ভ করিলে পর, উক্ত রাইয়ত বা 
কোফ রাইসত স্থানীর় রাঁতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্থত 

করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিংবা 
তিজ্জন্য কোন টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না। 

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাইয়ত বা কোঁফ? 
রাইরতকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যতকাল তিনি তাহা দখলে 
রাখিতে পান, ততকাল উক্ত ভূমি ববহাঁর ও দখল খ্রিবার নিষিত্তঃ 

ডিক্রীজারীকারী আদালত যে খাজনা যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন, উক্ত 

রাইগ্নত বা কোফণ৭ রাইরত ভৃখ্যধি কাঁরীকে সেই খাজনা দিবেন । 
টীক1। এই ধারার নকলস্থানে “বাইয়ত” কথার পর “কোফাা রাইযত" 

কথা যোগ করা হইয়!ছে । অর্ধীৎ কোফ1 রাইয়তও রাইয়তের ম্যায় এই ধারার 

সুবিধাগুলি ভোগ করিবেন । 

১0৭ এ্রাল্। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছো? 

করিবার জন্ত মৌকদ্ধমা উপস্থিত করিলে, তিনি যদি উচিত বোধ 

টচ্ছেদের বিকল্পে স্তাযা করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকার দাবী 

খাজনা ধার্ধা করিতে করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদী তাহার দখলীকুত 
অদালতের ক্ষমতা | ভূমিনিমিত্ব আদালত কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত 



১৮০ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৫৮ ধারা! 

ও ন্যায্য খাজন1 দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা হউক; এবং 

আদ'লত তদনুনারে সেইরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন । 
১০৮ প্রাক্রা। (১) কোন ভূমির দখলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 

করিতে যে আদালতের বিচারাধিকার আছে, 
প্রজ্ান্বত্বের অনুষঙ্গ সেই আধ্দালত, ১৯১ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে, 

নির্ধারণের শিশিত্ত রঃ & 
রাও সেউ ভূমির ভৃম্যধিকারীর বা প্রজার দরথাস্তমতে 

নিয়লিখিত সধলে বা কোন বিষয় নির্ধারণ করিতে 

পারিবেন। যথা £- 

(ক) ভূমির অবস্থান। পরিমাণ এবং সীমানা ; 

(খ) (তাহাতে কোন প্রজা থাকিলে) গেই প্রজার নাম ও বর্ণন। ; 

(গ) তিনি যে শ্রেণীর বা শ্রেণীসমুহ্ধের অন্তর্গত, অর্থাৎ_-তিনি 

মধান্বত্বাধিকারী, কি মোকররী রাইয়ত, কি দখলী্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, 

কি দখল ্ বত্বশূন্ত রাঈরতঃ কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বা দখলীস্বতবশূন্য কোফা। 
রাইম্বত, এবং তিনি মধ্্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমী মধ্য- 

স্বত্বাধিকারী কিনা ও তীহার মধ্যস্বত্ব থাকা কালে তাহার খাজন। 

বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না?) এবং 

(ঘ) যে সমযে দ'খাস্ত করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাঁজনা 
দেয় হয়। 

(২) যদি অংালত বিবেচনা করেন যে উপরিপিখিত কোন বিষয় 

স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে পারে 
না, তবে আদালত এই আদেশ করিতে পারেন যে, স্থানীয় গভর্ণমেন্ট 
দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুলমতে প্রণীত বিধি- 
ক্রমে যে খাঁজন্বকম্মচারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, তিনি উক্ত আইনের 
২৬ অর্ডার মতে এবং ৭৮ ধারামতে স্থানীয় তদস্ত করিবেন। 



১৫৮ক ধারা ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষ্বক আইন ১৮১ 

(৩) এই ধারামতে কোন দরখাস্তের উপর যে আদেশ করা হয়, 

তাহা ডিক্রীর গ্ঠায় কার্যকর হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় তাহার বিরদ্ধে 

আপীল চলিবে। 

টাকা । এই ধারার গে) দফায় রাউঘত” কথার পর “বা দখলিম্বত্ববিশিষ্ট 

বা দখলিঙ্বত্বশূন্ত কোফণ রাইয়ত” এই কথাগুলি ফোগ করা হইয়াছে । 

ব্রয়োদশ-ক অধ্যায়। 

বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনানুষায়িক 

খাজনা আদায়ের সরাসরি কার্য্যপ্রণালী। 

১৫৮নক শ্বাস ॥ (১) যে স্থানের জন্ত শ্বত্বের লিখন প্রস্তত হইয়া 

চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যেখানে এ 

ও লিখন রক্ষিত হয়। এমন স্থানে যাহার ভূমি অবস্থিত 
বাঁকী খাজনা আদায়। এরূপ ( গভর্ণমেপ্ট ভিন্ন) কোন ভূম)ধিকারী-_ 

সেই স্থানস্থ তাহার ভূমিনকলের অন্ঠ যে বাকী 

থাজন। প্রাপ্য হইয়াছে বা প্রাপা হইতে পারে বলির! তিনি ব্যক্ত 

করেন, তাহা আদায় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের রাজকীর প্রাপ্য আদার়বিষয়ক 

আইনের (1১0)110 1)50821005 7২০০০৬০৮406 1913) নির্দিষ্ট 

কার্যাপ্রণালী প্রয়োগ হইবাঁর জন্য, তাহার ভূমি যেজিলার অবস্থিত 

সেই জিলার কালেইটরের মারফত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত 
করিতে পারিবেন । 

(২) যে সর্ভে ও নিয়মে এরূপ দরখাস্ত গ্রাহা কর হইবে তাহা 



১৮২ বঙ্গীর প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৫৮ক ধারা 

স্থানীয় গভর্ণমেন্ট নির্দেশ করিয়া! দিবেন। এবং দরখাস্তকাঁরী কর্তৃক এ 
সর্ভ ও নিরমণ্ডপি পালিত হইলে এরূপ দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন। 

স্থানীয় গভর্ণমেন্ট সমরে সময়ে প্রয়োজনানুসারে এ সর্ত ও নিয়মগুলি 

পরিবদ্ধিত ব৷ পরিবর্তিত করিতে পারিবেন ) এবং এ সর্ত ও নিয়মগুলি 

পালিত হইতেছে না, এরূপ দেখিলে স্থানীর গভর্ণমেন্ট উক্ত দরখাস্ত 
মগ্চুর+রণের আদেশ গ্রতাহার করিতে পারিবেন | 

(৩) এইরূপ দরখান্ত গ্রান্ত কর। হইলে পর-- 
স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই ধারার কার্যযপক্ষে। রাজকীয় প্রাপ্য আদীয় 

বিষয়ক আইনমতে পা্টিফিকেট-কর্্চারীর কার্ধা করিবার জন্য ধাহাকে 

নিুক্ত করেন, সেই রান্গস্বকম্মঢাবীর নিকট-- 

ভূম্যধিকাঁরী প্রজার নিকট হইতে কাহার যে বাকী খাজন! প্রাপ্য 

আছে বলিয়া খ্যক্ করেন। তাহা আদারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ফরমে একখানি 

লিখিত অন্ুরোধপর দাখিল করিতে পারিবেন । 

€৪। এরূপ প্রতোক অন্থুরোধপত উক্ত ভূম্যধিকারী কর্তৃক উক্ত 

'আইনেন দ্বিতীয় তফসীলেন ১ বাধর নির্দিষ্ট প্রকারে স্বাক্ষরিত ও 

সত)পাঠযুন্ত হইবে? এবং অন্থরোপপত্রে যে টাকা প্রাপ্য বলিয়া 

লিখিত হইছে তাহ! 'আদাঁয় করিবার নিমিত্ত মৌকদ্দমা। হইলে 
কোর্টফী আইনমতে আরজীতে যতটাকা রস্থম দিতে হইত, এ অনুরোধ- 

পত্রেও তত টাকা ফী দিতে হইবে । 

(৫) দীরূপ কোন অন্ুরোধপত্র পাইলে, উক্ত রাজস্ব কর্মচারী যদি 

নন্খট হন যে এ খাজনা বাকী রহিয়াছে, তাহা হইলে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট 

এতদর্থে যে সকল বিধি প্রগরূন করেন সেই সকল বিধি অনুদাসে 

নির্দিষ্ট ফরমে এইমর্ম্মে একথানি সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিতে পারিবেন 
যে এবাকী প্রাপ্ত হষঈরাছে; তিনি (৪) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ফী 
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সার্টিফিকেটের অন্তভূক্তি করাইবেন, এবং ' সার্টিফিকেট আপন 
আফিপের নথিতৃত্ত করাইবেন | 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে__ 
(ক) উক্ত (৩) প্রকরণাম্ুসারে কৃত অন্থুরোধপত্রে যে নময়ের বাঁকী 

খাঁজনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, 'সই সময়ে গ্রজাকর্তৃক দেয় 

খাজনার পরিমাণ পরিবর্তনের জন্য অথবা তিনি কিরূপ প্রজা তাহা 

নির্ণর করার জন্যঃ যে জমিসন্বদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দম] উপস্থিত 

করা হইয়াছে, সেই জমির বাকী খাজনা আদরের অন্য কোন 

সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করা হইবে না; এবং 

(খ) কোন সাঁটিফিকেট স্বাক্ষর করিবার পরে যদ্দি দেখা যায় 

যে সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবার পূর্বে রূপ মোঁকদ্দমা দেওয়ানী 

আদালতে টপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা হইলে এ সার্টিফিকেট 
রহিত কর! হইবে । 

(৬) যে ব্যক্তির অনুকূলে (৫) প্রকরণাশ্থপারে কোন সাটিফিকেট 

সহি কর। হয়, সেই ব্যক্তি সার্টিফিকেটে পিথিত টাকার জন্য 

সার্টিফিকেটধারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন) এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে 

& সার্টিফিকেটে সহি করা হয়, তিনি 'ঈ টাকার নিষিত্ত সার্টিফিকেট- 

দেনদার বলিয়া বিবেচিত হইবেন ) এবং সারটিফিকেট-বর্ম্চারী 'ই টাকা 
আদায়ের নিমিত্ত যে সমস্ত কার্ধ্যান্ুষ্ঠান করেন তাহা প্রথমোন্ত, বস্তির 

অন্থরোঁধে এবং তাহার খরচে ও দাহিত্বে হইবে, অন্তথা হইবে না। 

(৭) উক্ত (৫) প্রকরণানুসারে নথিত্ৃক্ত সার্টিফিক্েনমুহের জারী 
সন্থন্ধে ও জারীকরণসংক্রাস্ত সকল কার্য্যানুষ্ঠানসন্থন্ধে, বঙ্গদেশের রাজকীর 

প্রাপ্য আদায়বিষ়ক আইন, নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হইবে 
(৮) এই ধারা অনুসারে কোন কার্ধ্যাহষ্ঠান চলিতে থাকা কালে, 
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কোন ভূষ্যধিকারী যে বাকী খাজনার জন্ত (৩) প্রকরণানুসারে 
শনুরোধ কাররাছন, সেই বাকী খাজন| আদায়ের নিমিত্ত দওয়ানী 

আদালতে .কান মোকদ্দমা দানের কবিতে পারিবেন না) 

এবং বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায় বিষয়ক আইনের ৩৪ 

ধারার বিধানের অধীনেঃ এই ধারার (৫) প্রকরণান্ুসারে যে প্রজার 

বিকদ্ধে মারটিকিকেট নহি কত! হইয়াছে) নেই প্রজা, উক্ত সাহ করার 

পর, যে সময়ের বাকী খার্জনার নিমিত্ত সাটিফিকেট মহি করা হইয়াছে 

সেই সমযের (দম খাজনা পরিবর্তনের নিমিত্ত, কিংবা তিন করূপ 

প্রজা তাহ। নিদ্ধারণ করিবার নিষিভ্ত। দেওয়ানী আদালতে কোন 

মোকদম। দায়ের করিতে বা দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। 

(৯) এহ ধারণায় “ভূম্যধিকাবী” শব্দে সমগ্র ভূম্যধিকারীবৃন্দকেও 

বুঝ।ইবে) এবং মান বা ধাভারা নিজের বা নিজেদের খাজনার অংশ 

পৃথকভাবে আদায় করেন এমন এক বা একাধিক সরিক -ভুম্যধিকারীকেও 
বুঝাইবে ; এবং যেস্থলে কোন রাজস্বকর্মচানী ঈরূপ এক বা একাধিক 

সরিক-ভমাবিকারীর অনুরোরে কোন পার্টিফিকেট স্বাক্ষর করেন। 

মেস্থলে নিনি সেই সঙ্গে কী সরিক-ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেকের 
নামে এ সাটিফিকেটের এঘ্থানি নকল বাহির করিবেন । 

টীকা | এই «বাঁক (২) প্রকবণটা পরিবঞ্িত হইয়াছে | পূর্বে গবর্ণমেপ্ট 
দরখান্তটা পাওয়াম।এই তাহা অগ্রাহ্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু এখন তাহা! পারিবেন 

না! এখন গভর্ণমেন্ট দরখাস্ত পাইলে কতকগুলি সর্ত নির্দেশ করিয়া দিবেন, এবং 

ভূম্যধিকারী সেই সর্তগুলি পালন করিতে না পারিলে তবে দরখাস্ত অগ্রাহ্ত হইতে 

পাবিবে | পূর্ধবে কোন দরখাস্ত অগ্রীপ্ত করিলে গভর্ণমেটট তাহার জন্য কোন 

কারপ দেখাইতে বাঁধা ছিলেন না, কিন্ত এখন সেই কথাগুলি উঠাইয়! দেওয়ায় মনে 

ইয় মে গভর্ণমেণ্ট কারণগুলি লিপিবন্ধ করিতে বাধা হইবেন যথেচ্ছ ভাবে বর্ষ) 

করিতে পারিবেন শা । 
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১০০কুক্র শ্বাঝা। গোচারণ স্বত্ব, বনকর শত, জলকর শ্বত্ৃ 

এবং তদ্রুপ অন্তান্ত স্বত্ব সম্পকাঁয় প্রাপ আদায় 
অন্ত কোন্ কোন্ স্থলে | 
মাটিফিকেট মন্বন্ধেও। ১৫৮ক ধারার (১) (২) ও (৩) 

প্রণ নট খাজনা গ্রক্রণের লিখিত নিয়মাধীনে। এই অধ্যায়ের 
আদায় হতবে। 

বাকীথাজনা আদায়দ্বন্বীয় বিধানগুলি যতদুর 

সম্ভব গগ্রযোজয হইবে | 

টাকা । এই ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইযাছে। ১৯৩ ধারাসতে গোচারণ 

সত্ব প্রভৃতি মনবপ্ধে প্রাপ্য আদায়ের জন্য পূর্ব্রে মাটিফিকেট প্রণালী প্রযোদ্জা হইত না; 

দ'শোধিত আইনে তাহা প্রযোজ) করা হইয়াছে। 

১০৮ক-কক শ্বারর1। বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ্য আদায়- 

বিষয়ক আইনানুমারে বাকী থাজনাং এ 

সা্টফিকেট-জারীতে  দাঁটিফিকেট-ারীক্রমে কোন মরযম্ত্ব বা যোত 
মী ডি বিক্রয় হইলে, যদি উক্ত সার্টিফিকেট কোন এক" 

মাত্র তূমাধিকারার বা সমগ্র তৃম্যধিকারীবুদোর 
অনুরোধক্রমে বা অনুকূলে স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে তবে ২২ ধারার 
বিধানের অধীনে উক্ত মধাস্বত্ব ধ| বোত উক্ত ক্রেচাতে বর্ডিৰে। এবং 

তু্শ অধ্যায়ের বিধানগুলি যতদুর স্তব গ্রযোদ্ধ্য হইসে | 
টাকা। এইধার| নৃতন। ১৫৮৭ ধারা রহিত করিয়া তাহার কতক অংশ 

লইয়া এই নৃতন ধাবা বিধিবন্ধ হইয়াছে । 
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চতুর্দশ অধ্যায় । 

বাকী খাজনার ডিক্রীজারীতে নিলাম । 

১০৮ ল্লাক্সা। [ রহিত হইক়াছে, এবং ইহার কতকাংশ 

১৫৮কক ধারা হইয়াছে ] 

১০১৯ বালা । 1১) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত বাকী খাজনার 

ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইয়! গেলে, “সংরক্ষিত 
দায় রহিতকরণ সম্বদ্ধে স্বার্থ” (07)9060 107001550 ) বলিয়া এই 
ক্রেচার সাধারণ 

ক্ষমতা । অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দেশ করা হইয়াছে 

তাহা মানিয়া ক্রেতা এ মধ্যপ্বত্ব বাযোত গ্রহণ 

করিবেন) কিন্ছ “দায়” (10001010181993 ) ) বলিরা এই অধ্যায়ে 

যে স্বার্থগুলি নির্দেশ করা হইনাছে ভাতা তিনি রহিত করিতে পারিবেন । 

কিন্ত বিশেষ বিপি এই থে £-- 

ক) এই অধ্যাধের অর্ণযাতে কোন রেজিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত 

দায়। পরে “য যে গুল উলল্লখ করা হইয়াছে সেইস্থল বিনা, এঁরূপে রহিত 

কর! যাইবে না। 

(খ) €ক্বলমাতর এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট প্রণালীতে এরূপ দাঁয় 

রহিত করিতে পারা যাইবে 

(২) দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনে যাঁভা বিধান আছে তাহা সত্বেও, 

কোন বাকী খাজনার [ডিক্তীজাবীক্রমে বোন মধ্যন্বত্ব ব। যৌত নিলামে 

বিজ্রীত হইলে ও সেই নিলাম দৃঢ় কর! ( ০0]12160 ) হইলে, নিলাম 

দু়করণের তারিখ হইতে উক্ত বিক্রয় কার্যাকর হইবে | 

টাকা। এই ধারার (২) প্রকরণটী নূতন পূর্বে ১৬। ধারায় “নিলামের 
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তারিখ" এইৰপ ছিল, ও দেই নিলামের তারিখ বলিতে কোন্ তারিখ বুঝাইবে তৎ 
সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। কোন কোন নভীরে স্থির হইযাছিল যে, নিলামের তারিখ 
অর্থে নিলাম দৃড়করণের তাবিথ বুঝাউবে, আবাঁব অপর কতকগুলি নজীরে স্থির 
হইয়াছিল যে, যে তারিখে প্রকৃতপক্ষে নিলাম করা হইয়াছিল সেই ভারিখ বুঝাইবে । 
এই শেষোক্ত নজীর এখন রহিত হইল । এক্ষ,. ১৬৭ ধারাতেও "নিলামের তারিখ" 
কথা পরিবস্তিত করিয়া “নিলাম দৃঢ়করণের তাবিখ” এইবপ লেখা হইয়াছে । 

২৬০ প্বাক্রা । নিক্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধাযের অর্থমতে 

রক্ষিত ব্বীর্থ (1):0650690 1000650 ) বলিয়া 

গণ হইবে £- 
রক্ষিত স্বার্থ । 

(ক) চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তেব সময় হইতে বর্তমান আহে, এরূপ 

কোন অধীন মধ্যস্বত্ব ( 01700767100 )) 

(খ) যে অধীন মধ্যম্বত্ব কোন চলিত অস্থাক্সী বন্দোবন্তের 

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যস্ত নির্ধারিত খাজনা'দায়ী 

মধ্যস্বত্ব বলিয়া স্বীরুত হইয়াছে 

'গ। 'য ভূমির উপন বাঁপগৃহ, কারখানা বা অন্যর্ধপ স্থায়ী 
ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, বা! স্তাধী বাগান, ক্ষেত্র, পুক্করিণী, খাল, 

ভজনাল। শ্শাঁন বা গোরস্থান মাছে, সেই ভূমির পাট্রাই স্বত্ব ঃ 

(ঘ) দখলীস্বত্ব ) 

($) কোন মাদালত ৬ অধ]ারমতে বা কোন বাক্ছম্বকর্শচারী 

১* মধ্যায়মতে যে খাক্গনা ধার্ধা করেন, সেই খাক্তনা দিয়া দখলী স্বত্বশূ্ 
রাইয়তের ৫ বৎসর কাল ভোগ করিবার স্বত্ব? 

(চ) কোন দখলাম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে ন্যায্য ও উপযুক্ত খাক্ষনায় 

ভূমি ভোগ করিবার যে স্বত্ব দে ও%া হথ। সেই স্বত্ব) 
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(চঠ) মোকররী বা (মাকররী হারে খাজনা দিয় মোকররা 

রাভপুতেণ ভূমি ভোগ করিবাব স্বত্ব; এবং 
') যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মধ্যম্বত্ব বা যোত বিক্রর হর। 

সেই ভূঘাপিকারী বা তাহার পূর্বাধিকারী যে স্বত্ব বা স্বার্থ স্থষ্টি করিতে 

প্রজা, + স্পষ্টবাকো লিখিত অনুমতি দিয়াছেন, সেই স্বত্ব বা স্বার্থ। 

টাঞ্।| এই ধারার (চচ) দফা নৃতন | পূর্ধে এউবপ নঙ্গীর ছিল যে 

খেকররী হারের রাইযত দগলীম্বত্ববিশি্ বা! স্থিতিবান রাইয়ত না হইলে এই 

ধাবামতে ত।হ।র শ্বার্ঁ সংরক্ষিত স্বার্থ হইত না । এক্ষণে এ নজীর রহিত হইল, 

এবং ঘে কোন মোকবরী রাউয়তের শ্বার্থ নংরক্ষিত ক্বার্থ বলিয়। গণ) হইবে | 

৬ শ্বান্রা 1! এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে- 

(ক) কোন প্রজা ম্বত্বসম্পর্কে “দায় শক 

তা ৪ ব্যধহৃত হইলে, প্রজা স্বীয় মধ্যন্বত্ব বা যোতের 
দয" এপ্দের অর্থ | উপর কিংবা তাঙ্কাতে স্বীয় স্বার্থ সঙ্কোচ কব্না 

যে কোন দ্রায় (1190), অধীন প্রঞজান্বত্ব 

( 300-1617105 ), স্বাচ্ছন্দ্াভোগন্বত্ব । ০৪১১]091) ) বা! অন্য স্বত্ব বা 

স্বার্থ শি কখিয়া থাকেন। ও যাহা ১৬০ ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ 
নহে, তা খুঝাইবে 3 

'খ) বাকীথাক্জনার ডিক্রীজারীক্রমে যে মধ্যন্বত্ব বা যোত 
ক্রয় হইয়াছে ২ হইতে পারে, সেই মধ্য্বত্ব বা ঘোত সম্বন্ধে 

“রোজষ্টাবীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই কথা ব্যবহৃত হইলে, যে দলীল 

রেজিষ্টারী ঞরা কইয়াছে, এবং যাহার নকল বাকীখাজনা পাওন। 
হইবার অপ্ততঃ তিনমান পৃবের পশ্চার্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকাধীর 
উপর জারী করা হইয়াছে, দেই দলীলক্রমে যেদায় সৃষ্টি করা হইয়। 
থাকে, দেই দায় বুঝাইবে; 
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(গ) *বাকী” এবং “বাকী খাজন।” বলিতে ৬৭ ধারানুস'রে 

যে সুদের ডিক্রী দেওয়া হয় সেই স্থদ্ও বুঝাইবে, অথবা ৬৮ ধাকঝার 

(১) প্রকরণানসারে সদর পরিবর্তে যে ক্ষতিপূরণের আ.দশ করা 

হয় সেই ক্ষতিপূরণও বুঝাইবে । 

১৬২ প্রাল্রা কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বাকীখাজনার জন্য 

ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদ্ণার দেওয়ানী কার্যা- 

নি টা বিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১১ (২) রলমতে 

দরপাপ্ত। ডিক্রীজা পীক্রমে উক্ত মণ্যম্বত্বের বা যোতের ক্রোক 

ও নিলামের জন্য দরখান্ত করিলে, তিনি উক্ত 

মধ্ম্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমি যে পরগণার, মালে ও গ্রামে 

অবস্থিত ও উহার নিমিত্ত যে বাধিক খাজন। দিতে হয ও এ ডিক্রী- 

মূলে মোট যত টাকা আগায় করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া এক, 

বিবরণপত্র দ্রাখিল কিবেন। 

১৬৩ পালা (১) দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনে প্রকারাস্তরের 

কথা থাকিলেও, কোন ডিক্রীদার ১৬২ ধারায় 

৪ সা উল্লিখিত দরখাস্ত করিলে, আদালত যদি দেওয়ানী 
একত্র বাহির হইবে । কাধ্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ১৭ রুল 

অনুসারে এ দরখান্ত গ্রাহ্য করেন ও প্রাথিতমতে 

ডিক্রীজারী করিবার আদেশ করেন। তবে নিদিষ্ট ফরমে ক্রোকের ও 

নিলামী উস্তাহার-প্রচারের জন্ত এক সংযোজিত আদেশ (০0101)1760 

010০] ) করিবেন । 

(২) এ ইস্তাহারে, উক্ত আইনের ২১ অর্ডারের ৬৬ রুলে 

উল্লিখিত বিবরণগুলি লিখিত থাকিবে, এবং তদতিরিক্ত নিমলিখিত 

কথাগুলিও বিজ্ঞাপিত হইবে-_ 
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(ক) মধ্যশ্বত্ব বা মোকররী হারে ডোগকারী রাইয়তের যোত 

হইলে) যে টাকার ডাক হইবে, তাহাতে যদ্দি ডিক্রী ও খরচার টাকা 
ংকুগান হয় তবে রেঝিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায়ের অধীনে উক্ত 

মধ্যম্বত্ব বা যোত প্রথমে নিলামে চড়ান হইবে, ও সেই দায়ের অধীনেই 

বিক্রীত হইবে) অন্যথায়, ডিক্রীদ্ার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে 

(এ দ্বিনের যথাবিধি নোটিশ দিয়া) সমুদয় দায় রহিত করিবার 

ক্ষমতাঁসহিত এ মধ্যশ্বত্ব বা যোত নিলাম করা হইবে ; এবং 

(খ) মোকররী হারে তভোগরূুত নহে এন্ধপ দখলীস্বত্ব-বি/শষ্ট 

যোতস্থলে, পমুদম দার 'মসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাঁসহিত উল্ত যোৌত বিক্রীত 

হইবে। 

(৩) দেওয়ানী কার্ধযবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৭ রুলের (১) 

ও (২) সব-রুলে যাহা বিধান আছে তাহা সত্ত্বেও, উক্ত ইন্তাহার 

নিয্লিখিত প্রকারে প্রকাশিত হইবে 

(ক যে মধ্যত্বত্ব বা যোত নিলাম করাইবার আদেশ হইয়াছে, 

সেই মণ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির উপর বা ভান্নকটবর্তী কোন 
স্থানে ঢা পিটাইয়া ও সেই ভূমির উপর কোন স্তুপ্রকাশ স্থানে 

সেই ইন্তাহাগের একটা নফল লটকাইয়া দ্রিতে হইবে ? 

(খ) যে আদালত ইন্তাহার বাহির করিয়াছেন সেই আদালত- 

গৃহের কোন সুঞ ,শ স্থানে তাহার একটী নকল লটকাইয়া দিতে হইবে ) 

(গী উক্ত ইস্তাহীর বাছির করিবার সময়ে, দেনদাঁরের নিকট 

ক্রোকের আদেশের ও ইস্তাহারের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নির্দি 

ফরমে রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে ) 

(ঘ) অন্ত কোন প্রকার নির্দিষ্ট হইলে) সেই প্রকারে ইন্তাহার 
প্রকাশিত হইবে । 



১৬৪ ধারা ] বনীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ১৯১ 

(8) দেওয়ানী কার্ধ্বিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৮ রুলে 
প্রকারাস্তরের কথা থাকিলেও, দেনদারের লিখিত সম্মতি বিনা, যে 

মধ্যন্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইবার আদেশ করা হইয়াছে তদন্তর্গত 

ভূমির উপর উক্ত ইন্তাহারের নকল লটকাইয়া দিবার তারিখ 

হইতে অন্যন ৩* দিন গত না হইলে, উক্ত মধ্যন্বত্ব বা যোত নিলাম 
হইবে না। 

টাকা । এই ধারার (১) প্রকরণে ভাষার কিছু পরিবর্তন করা হইযাছে, 

এবং (৩) প্রকরণ নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে । (২) প্রকবণের (খ) দফায় 

“মোকররী হারে ভোগকৃত নহে এপ” এই কথাগুলি নৃতন বসান হইয়াছে । পূর্ব্বের 

(১) প্রকরণ মতে আদালত একই সময়ে ক্রোকের আদেশ ও নিল।মের ইস্তাহার 

বাহির করিতে পারিতেন ; সংশোধিত আইনে একই ফরমে উক্ত উভয় বিষয় সন্নিবিষ্ট 

করিবার বিধান করা হইয়াছে। (৩) প্রকরখে দেনদারের নিকট ক্রেকের 

আদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইবার বিধানটী ভালই হইয়াছে । 

উহাতে দেনদারের সম্পত্তি গোপনে নিলাম হহতে পারিবে না। 

১৬৪ প্রাল্্রা ! (১) ১৬৩ ধরামতে কোন মধ্যস্বত্ব বামোকররী 
হারে ভোগরুত যোত নিলাম হইবার বিজ্ঞাপন 

রা দেওয়! হইলে, উহা রেজিষ্টারীরুত ও বিজ্ঞাপিত 
অধীনে মধাশ্বত্ব বা দায়ের অধীনে নিলামে চড়ান হইবে, এবং যত 

উদ টাকার ডাক হয় তাহাতে যদি নিলামের খরচা- 
সমেত ডিক্রী ও খরচার টাক। সংকুলান হর, তবে 

উক্ত মধ্যন্বত্ব বা যোত এরপ দায়সম্থলিত অবস্থায় বিক্রয় করা হইবে। 

(২) এই ধারামত নিলামখরিদদার উক্ত মধ্যশ্বত্বের বা যোতের উপর 

রেজরিষ্টারীকৃত ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন অন্ত যে কোন দার থাকে, তাহা 
১৬৭ ধারার লিঞ্তিত প্রকারে রহিত করিতে পারিবেন, অন্ত প্রকারে নহে। 



১৯২ বঙ্গীয় প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৬৫-১৬৬ ধারা 

১৬৮ শ্রাল্রা | (১) ১৬৪ ধারামতে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী 
হারে ভোগকৃত যোত নিলামে চড়াঁন হইলে। ষত 

সমুদয দায় রহিত টাকার ডাক হয় তাহাতে যদি পূর্বোক্ত ভিক্রীর 

নিত ও খরচার টাকা সংকুলান না হয়, এবং তজ্জন্য 
ও তাহার ফল! যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতা- 

সহিত এ মধ্যন্বত্ব বা যোত বিক্রয় করাইতে 

ইচ্চা করেন) তবে নিলামকারী কর্মচারী নিলাম স্থগিত রাখিয়া, ১৬৩ 

ধারার (৩) প্রকরণে বিহিত কাধ্যপ্রণালী অন্ুনারে নৃতন ঘোষণাপত্র 

প্রচার করিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন যে, নিলাম স্থগিত হইবার তারিখ 

হইতে ১৫ দিনের কম না হয় ও ৩৯ দিনের আঁ্ধক না হয় এরূপ 
একদিনে (যাহা ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট থাকিবে ) সমুদয় দায় রহিত করিবার 

ক্ষমতাসহছিত এ মধ্য্বত্ব বা যোত নিলামে চড়াইয়। বিক্রয় করা 

হইবে) এবং সেই দিনে সমুদয় দায় রহিত করিবার ক্ষমতাসহিত 

এ মধ্যস্বত্ব ৰা যোত নিলামে বিক্রয় কর! হইবে | , 

(২) এই ধারামতে নিলাম হইলে, নিলামথরিদদার উক্ত মধ্য- 

স্বত্বের ঝ যোতের উপর যে সকল দায় থাকে, তাহা ১৩৬৭ ধারার 

নির্দিষ্ট প্রতারে রহিত ফরিতে পারিবেন, অন্ত প্রকারে নহে। 

০৬৩ এ্বাল্লা। (১) মোকররী হারে ভোগকৃত নহে এরূপ 

কোন দখলীন্বত্ববিশিষ্ট যোতের নিলামের জন্য 
সমুদয় দাঁষ রহিত 
করিবার ক্ষমতা সহিত ১৬৩ ধারামতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে, উহা 

খা দি টম দে ও সা গা 
করিবার ক্ষমতাঁসহিত বিক্রয় কর। হইবে। 

(২) এই ধারামত নিলামথরিদদার ১৬৭ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে 
উক্ত যৌতের কোঁন দায় রহিত করিতে পারিবেন, অন্ঠ প্রকারে নহে। 



১৬৭ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক আইন ১৯৩ 

টীকা। “মৌকররী হারে ভোগকৃত নহে” এই কথাগুলি নুতন যোগ কর! 

হইয়াছে । 

১৬৭ শ্বান্রা। (১) কোন খরিদদার ১৬৪ ১৬৫ বা ১৬৬ 

ধারামতে অথবা বঙ্গদেশের রাজকীয় প্রাপ, আদায় বিষয়ক আইন- 
ৃ মতে কোন দায় রহিত করিবার ক্ষমত৷ প্রাপ্ত 

পূর্বের ধারাগুলির মতে , হইয়া এী দায় রহিত করিতে চাঁহিলে, বিক্রয় 
দায় রহিত করিবার 
কার্য প্রণালী। দুটকরণের তারি, অথবা যে তারিখে তিনি 

প্রথমে উক্ত দারের সংবাদ পাইয়াছেন, এই ছুই 

তারিখের মধ্যে যে তারিখ শেষে হয় সেই তারিখ হইতে এক 

বদরের মধ্যে, সম্পত্তি নিলামের জন্ম যে আদালত ডিক্রী দিয়াছেন 

অথবা যে রাজস্বকর্ম্রচারী আদেশ করিয়াছেন, হার নিকট লিখিত 

দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, এ দায় রহিত করা 

হইয়াছে এই যর্খের নোটিশ দাঁয়ধারীর উপর জারী করা হউক। 
(২) এতনর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্ধ্য করেন, উক্ত নোটিশ 

জারী করিবার জন্য প্রত্যেক দর্খাস্তের সঙ্গে সেই ফী দিতে হইবে। 

(৩) এই ধারার বিহিতমতে কোন নোটিশ জারী করিবার জন্য 
দরথান্ত করা হইলে। উক্ত আদালত বা রাজন্বকর্দচারী তদনুদাতে 

নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এ নোটিশ জারী হয়, সেই 
তারিখ হইতে উক্ত দা+ রহিত করা হইয়াছে বলিয়! গণ করা হইবে। 

(৪) কোন প্রাপ্য টাকা বাঁকীর নিমিত্ত কোন মধ্ব্বত্ব বাযোত 

ডিক্রীজারীক্রমে বা বাঁজকীয় প্রাপ্য আদায়বিষয়ক আইনানুনারে 

সার্টিফিকেটজারীক্রমে, বিক্রয় করা হইলে) এবং এ মধ্যন্বত্বে বা যোতে 
১৬০ ধারাঁর (গ) দফার উল্লিখত প্রকারের কোন সংরক্ষিড স্বার্থ 

থাঁকিলে, খরিদদার যদ্দি এই অধ্যা়মতে তা উক্ত আইনমতে সমুদয় 
১৩ 



১৯৪ বঙ্গীয় প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক আইন [১৬৮ ধার! 

দায় রছিত করিতে ক্ষঘতাপর তন, তবে তিনি এ সংরক্ষিত 

বার্থের বিষয়ীভূত ভূমির খাজনাবৃদ্ধি করিবার জন্য মৌকর্দম! উপস্থিত 
করিতে পারিবেন । 'য খাজনায় ভূমি ভোগ করা হইতেছে তাহ! 

যে সময়ে পাট্রা দেওয়া হইয়াছিল সেই সময্পপক্ষে উপযুক্ত খাজনা 

ছিল না ইহ! প্রমাণ হইলে, আদালত যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত (বোধ 

করেন “মই পরিমাণে খাঁজন! বুদ্ধি করিতে পারিবেন। 

কোন উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমির যে খাজনা হয়, সেই খাজনার 
সমান কোন অবধারিত খাজন! দরিয়া যে ভূমি বার বৎসরের অধিক 
কাঁল ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই ভূমি সম্বন্ধে এই প্রকরণ থাটিবে না। 

টাকা। এই ধারায় পকালেক্টর” স্থলে “আদালত বা রাজস্ব কণ্চারী” 

লিখিত হইয়াছে ; .এবং (১) প্রকরণে "“শিলামের তারিথ" স্থলে “নিলাম দু 

করণের তারিখ” করা হইয়।ছে | ১৫৯ ধারার টীকা] দ্রষ্টব্য । 

৬৮ শ্রাক্রা। (১) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে সরকারী 
গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে 

দ্থলিম্বতবিশি্ট যৌত 
১৫৯-১৬৭ ধারাগুলির পারিবেন যে, কোন স্বানের অন্তর্গত দখলি- 
মতে মধাস্বত্ব বলিয়া শ্বত্ববিশিষ্ট যোত কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর 
ভিত না দ্খলিন্বত্ববিশিষ্ট যোত বাকী খাজনার ডিক্রীজারী 

ক্রমে নিলামে চড়ান হইলে, সমুদয় দায় রহিত 
করিবার ক্ষমত্!ণহিত নিলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারীকৃত ও 
বিজ্ঞাপিত দীয়সম্ঘলিত অবস্থায় নিলামে চড়ান হইবে; এবং এরূপ 

বিজ্ঞাপন দিয়া উত্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন। 
(২) কোন স্থানমন্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এ 

স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলিস্বত্ববিশিষ্ট যোত, কিংবা স্থলবিশেষে, 
উক্ত শ্রেণীর দখলিম্বত্ববিশিষ্ট যোত এট অধ্যায়ের ১৫৯ হইতে ১৬৭ 
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ধারাগুলির মতে নিলামের কাধ্যপক্ষে সর্ধতোভাবে মধ্যখ্বত্বের স্ায় 

গণ্য হইবে। 

১৬৯ প্রাল্রা। (১) ১৪৮ক ধারার (১) প্রকরণমতে আনীত 

মোকদ্দমার ডিক্রীজারীত্রমে নিলাম ভিন্ন এই 

বিক্রয়ন্ধ টাকা দিয়া অধ্যায়মতে অন্যান্ত নিলামের বিক্ররলন্ধ টাকার 
কি কি করিতে হইবে 
তাহার বিধি। বিলি করিবার সময়ে, দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি 

আইনের ৭৩ ধারায় যে বিধান আছে তাহার 

পরিবর্তে, নিয়লিখিত বিধিগুলি পালন করিতে হবে, যথা-- 

(ক) এ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে 

খরচা হইরাছে তাহাকে প্রথমতঃ মেই টাকা দেওয়৷ হইবে ; 

(খ) তাহার পর, যে ডিক্রীজারীক্রমে নিলাম হইয়াছে, সেই 

ডিক্রীবাব্দ ডিক্রীারের যত টাকা পাওনা, তাহাকে সেই টাকা 
দেওয়া হইবে ঃ 

(গ) এই সব টাকা শোধ হইয়াঁও যদি কিছু উদ্বত্ব থাকে, তবে 
এই ধারান্গুসারে দরখাস্ত করিবার খরচা, এবং ঘমোকদ্দমা উপস্থিত 

করিবার তারিখ হইতে নিলাম দৃঢ়ীকৃত হইবার তারিখ পর্য্যস্ত উক্ত 
মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে কোন খাজনা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকিলে, 

এ উদ্বত্ত টাকা হইতে তাহাকে সেই খরচা ও খাজনা দেওয়া হইবে। 
(ঘ) উক্ত (গ) প্রকরণের লিখিত খাজন! দিবার পরও কিছু 

টাকা উদ্বত্ত থাকিলে, আদালত যদি হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া অগ্রূপ 

আদেশ না দেন, তবে সেই টাকা নিলাম দৃঢ় করিবার তারিখ হইতে 

দুইমাস অতীত হইলে, দেনবারের দরখাস্তনতে তাহাকে দে ওয়! হইবে । 

(২) উক্ত (গ) প্রকরণমত খাজনা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন 

টাক! পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে দেনদার আপত্তি উত্থাপন করিলে, আদালত 
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এ আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন) এবং এ নিষ্পত্তি ডিক্রীর স্তায় কাধ্যকর 

হইবে। 

টা্কা। এই ধারার (১) প্রকরণে “১৪৮ক ধারার****ভিন্ন” কথাগুলি যোগ 

করা হইয়াছে, কারণ ১৪৮ক ধারার (১) প্রকরণমতে আনীত মোকদ্দমার ডিত্রীজা রী- 

ক্রমে নিলাম লন্ধ অর্থ কিরপে বিলি করা হইবে, তাহা! পূর্বেই উক্ত ধারার (৮) 

প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তৎসন্বন্ধে আর ১৬৯ ধারা খাটিবে না। এই ধারার 

(১) গ্রকরণে (ঘ) দফার নিয়ে যে বিশ্ষে বিধি ছিল তাহা উঠাইয়। দেওয়া হইয়াছে। 

(গ) দফায় “এই ধারামুস|রে দরখাস্ত করিবার খরচা” কথাগুলি নৃতন। পূর্বে এক 

নীরে ধার্ধ্য হইছিল যে, বিক্রয়ল্ধ টাক| হইতে দরখাপ্ত করিবার খরচ] দেওয়া 

যাইতে পারে না, এই নঙ্গীর এখন রহিত হইল। (ঘ) দফায় “আদালত যদি 

হেতু লিপিবন্ধ করিয়া অন্যধপ আদেশ না দেন” এই কথাগুলিও নৃতন। 

১৭০ পালা (১) বাকীথাজনার ডিক্রীজারীক্রমে কোন 
পরচাদমেত ডিন্রীর . মধ্যত্ব বা যো ক্রোক কর! হইলে, তৎসম্ন্ধে 

াকাজািতে দেওয়ানী কার্য/বিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৫৮ 
দেওযা গেলে, কিংবা হইতে ৬৩ রুলগুলি খাটিবে না। 

রা শবীকার. 1২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন 

করিলে, মধাসত্ব বা মধান্বত্বের বা যোতের নিলাম হইবার আদেশ 

সির হইলে, যদি নিলামথরিদদীরের ডাক গ্রাহ হইবার 
পূর্বের ডিক্রীমত খরচা ও নিলাম করিবার থরচা 

সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা দেওয়া না হয়, কিংবা ডিক্রার 
টাকা আদালতের বাহিরে শোধ করা হইরাছে, এই হেতু দেখাইয়া 
ডিক্রীদার উক্ত মধ্যন্বত্ব বা যোত মুক্তকরণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে 
উক্ত মধ্যস্ত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত করা হইবে না। 

(৩) দেনদার। কিংবা নিলাম দ্বারা ধাহার স্বার্থের হানি হয় 
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এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে আদালতে টাক! জমা দিতে 

পারিবেন । 

18) ভিক্রীদার-ভূম্যধিকারী এই ধারামতে বা ১৭৪ ধারামতে 
থ্ামানত করা টাকা উঠাইর়া লইলে, তাহা দ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, 

তিনি এ ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত মধ্যত্বত্ব বা যোত হস্তান্তরযোগ্য 

বলিয়া স্বীকার করিলেন। 

টাকা । এই ধারার (8) প্রকরণটী পূর্ববঙ্গীয় আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে 

পূর্বেব (৩) প্রকরণে “ই মধান্বত্বে বা যোতে এপ স্বার্থ থাকে যাহা নিল।ম হইলে 

অসিদ্ধ হইতে পারে" এই কথাগুলি ছিল; তৎপরিবর্থে “নিলাম দ্বার| ষাহীর স্বার্দের 

হানি হয” এই কথাগুলি বদান হইয়াছে । 

১৭১ শ্রাল্রা। (১) এই অধ্যায়মতে। কিংবা রাজকীয় প্রাপ্য 

আদায়বিষয়ক আইনান্ুপারে বাকীথাজনার নিমিত্ত 

রা সার্টিফিকেটজারীবরমে। যে মধ্যন্বত্ব বা যোত 

দেওযা হলে তাহা. নিলাম হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়) 

রা রি সেই মধ্যস্বত্বের বা যৌতের নিলামে ধাহার 
বন্ধবীঞণ হউবে। স্বার্থের হানি হর “রূপ ব্যক্তি ই নিলাম 

নিবারণকমণার্থ আবশ্যক টাকা আধালতে দিলে-- 

ক) 'ইীরূপে তিনি যে টাকা দেন তাহা শতক্র। বাতসরিক 

১২২ টাক। হারে সুরনহিত খণ বলিয়া গণা হইবে। এবং ভজন 
উক্ত মধ্যন্বত্ব বা যোত তাহার নিকট বন্ধকগ্রন্ত রহিল বলিয়া! গণ্য 

হইবে $ 

।খ) বাকী খাজনার দায় ছাড়া, উক্ত মধ্যদ্বত্বের বাযোতের 

উপর আর যে কোন দায় থাকে) তদপেক্ষা তাহার বন্ধক অগ্রগণ্য 

হইবে। 

৫ 

সি পদ জি শি ০ »পলএ জী 
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(গ) যাবৎ উক্ত খণ সুদ্সমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ 

তিনি প্রজার বন্ধকগ্রহীতান্বরপ উক্ত মণ্যন্বত্বের বা যোতের দখল 

লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে খ্বত্ববান হইবেন । 

(২) “রূপ ব্যক্তির অন্ত যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব 
থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহাতে বিদ্ব হইবে না । 

টীকা । এই ধারার (১) প্রকরণে “্ধীহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ 
ব্যক্তি” এই কথা গুলি নুতন; পুরাতন ধারায় এই কথা ছিল-_-”এ মধাস্থত্বে বা 

যোতে যাহ।র এবপ স্বাথণ থাকে, যাহা নিলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে 1” ১৭৯ 
ধারাতেও এইবপ পরিবর্তন হইযাছে। 

১৭২ এ্রাল্রা। (ক) বাকী খাজনার জন্ত এই অধ্যায় অন্বপারে 

অধ প্রা আদলতে ভিক্রীজারীক্রমে, কিংবা 
টকা দিলে, খাজনা (খ) বাকী খাজনার নিমিত্ত বঙ্গদেশের 
হইতে তাহা কাটিয়া ট 
লইতে পারিবেন । রাজ কীয় আদায় বিষয়ক আইনান্সারে 

সার্টিফিকেটজা রীক্রমে, 

১1ন মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলামের জন্য বিজ্ঞীপন দেওয়া হইলে, 
অথব। ১৭৪ ধারামতে এইরূপ কোন নিলাম রদ হইলে-_ 

ধদি কোন অধস্তন প্রজা উক্ত নিলাম নিবারণ অথবা রদ করিবার জন্য 

আদালতে টাকা বন, তাহা হইলে সেই প্রজা, আইনানুসারে তাহার অন্ত 

কোন প্রতিকার থাকিলে তদতিরিক্ত, ত্বাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে 

দেয় কোন খাঁজন! হইতে এইরূপে প্রদত্ত সমুদর টাকা অথবা তাহার 

কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন ; এবং সেই ভূম্যধিকারী যদ্দি 
নিজে বাঁকীদার না হন, তবে তিনিও উক্ত প্রকারে তাহার নিজ 

ভূমাহ্িকারীকে দেয় খাজনা! হইতে দেই টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, 

এবং যাবৎ বাকীদার পধ্যস্ত না পৌছায় তাবৎ এইরূপ চলিবে । 
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টাকা । এই ধারার প্রথমাংশের ভাবাটী পরিবন্তিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে 

আইনের পরিবর্তন সামান্ভই হইয়াছে ; “অথবা ১৭৪ ধারামতে এইরূপ কোন নিলাম 

রদ হইলে,” এই কথাগুলি নৃতন বসান হইয়াছে ; এবং পূর্বেকার ধারা হইতে *্ষাহার 

স্বার্থ নিলাম জন্য অপিষ্ধ হইতে পারে”, এই কথাগুলি টঠাইয়া! দেওয়া হইয়াছে, 

কারণ কাহারও স্বার্থ অসিদ্ধ হইবে কিনা এ বিষয়ে সহসা সরাসরিমতে মীমাংসা 

মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। 

১৭১০ শ্রীল্্রা। (১) দেওয়ানী কার্যযবিধি আইনের ২১ অর্ডারের 

৭২ কুলে প্রকারাস্তরের বিধান থাক। সান্বেও, যে 

8745 ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত এই 
দেনদার পারিবেন না| অধ্যায়মতে নিলাম হয়) সেই ডিক্রীদার আদালতের 

অনুমতি না লইয়াও উক্ত মধ্যত্বত্ব বা যোত 

নিলামে ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন । 

(২) এইরূপে যে মধ্য্বত্ব বা যোত নিলাম হয়, দেনদার তাহা 

ডাকিতে বাঁ ক্রয় করিতে পারিবেন না । 

(৩) দেনদার স্বয়ং বা অন্য কোন বক্তিত্বারা ( বেনামীতে ) এরূপ 

মধ্যন্বত্ব বা যোত নিলামে ক্রয় করিলে, আদালত যদ্দি উচিত মনে করেন 

তবে ডিক্রীদারের বা ওঁ নিলামে স্বার্থযুক্ত অন্ত কোন ব্যক্তির দরখাস্ত 

মতে, এ নিলাম রদ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন 7; এবং এ দরখাস্ত 

ও আদেশের খরচ, ও পুনর্ধবার নিলাম হইলে সেই সময়ে যত টাঁকা মূল্য 
কম হয় তত টাকা, এবং পুন-মিলামের সমস্ত খরচা, দেনদারের নিকট 

হইতে আদায় করা হইবে। 

১৭৪ প্রীল্রা। (১) বাকী খাজনার জন্য কোন মধ্যদ্বত্ব বা ফোত 

নিলাম হইয়া গেলে, দেওয়ানী কার্্যবিধি আইনের 
নিলাম রাদের দরখান্ত। 

২১ অর্ডারের ৮৯ ও ৯* রুল খাঁটিবে না) কিন্তু 
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এরপ স্থলে দেনদার ব। নিলান দ্বার! ধাহার স্বার্থের হানি হয় এরূপ কোন 

ব্যক্তি, উক্ত নিলামের তারিখ হইতে ৩* দিনের মধ্যে নিযলিখিত টাকা 

জমা দিয়া উক্ত আদালতে নিলাম রদ করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে 

পাপিবেন £-- 

(ক) উক্তজমা দিবার তারিণ পর্য্যন্ত ডিক্রীমূলে প্রাপ্য সমুদয় 

টাঁক। মাত্ব খরঢা--ডিক্রীপারকে দিবার জন্য; 

(খ) বিক্রণ্রের টাকার শতকরা ৫২ হিপাবে দওস্বরূপ টাকা, 

( কিন্ত এক টাকার কম নহে )--নিলাম খরিদ্দারকে দিবার জন্য | 
(২) যর্দি কোন বপ্ছি স্বীয় -মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিলাম রদ 

করিবার জন্য :৩) প্রকরণান্থুদারে ধরখাস্ত করেন, তবে তিনি নেই 

দরখান্ত প্রত্যাহার না করিলে (১) প্রকরণান্দারে কোন দরখাস্ত 

করিতে বা চাঁল|ভতে স্বত্ববাঁন হইবেন না। 

(৩) কোন মণ্যদত্ব বং যোত বাকী খাজনার জন্য নিলামে বিক্রয় 

হইরা গেলে, !ডক্রীধার, দেনদার। বা নিলমদ্ধারা ধাহার স্বার্থের হানি 

হয এবপ কোন বাক্তি, নিলামী ইস্তাহার প্রকাশে বা নিলামের কার্ধয- 

পরিচালনায় গুরণতর অনিষ্য বা প্রবঞ্চনা হইয়াছে এই হেতুতে নিলাম 
রদ করিবার অন্য নিলামের তারিখ হইতে ছয় মাসের মন্যে আদালতে 

দরখাস্ত করিতে পারিবেন | 

কিন্তু নিষ্নপিখত বিশেষ বিধি এই যে £__ 

(ক) এরূপ অনিয়ম বা প্রবঞ্চনার জন্য দরখাস্তকারী প্রকৃতপক্ষে 

শবতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিরা এরূপ আদালত সম্থষ্ট না হইলে এ হেতুতে 

কোন নিলাম রদ করা হইবে না) এবং 

(খ) দেনদার বা নিলামদ্বারা যাহার স্বার্থের হানি হয় এব্ূপ কোন 
ব্যক্তি এই প্রকরণমতে কোন দরখাস্ত করিলে, তিনি যদি ডিক্রীজারী- 
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ক্রমে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদালতে জমা ন। দেন) কিংবা 

এইরূপ টাকা জম। দরবার আবশ্তকত৷ নাই বলিয়া মাদালতকে সন্থুষ্ট না 

করেন, তবে তাহার দরখাস্ত গ্রন্থ হইবে না। আদালত এরূপ সনম্থ্ট 

হইলে সস্তোষের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিবেন । 
(৪) এই অধ্যারমতে কোন নিলামে দেওয়ানী কার্ধ্যবিবি আইনের 

২১ অর্ডারের ৯১ রুল খাটিবে না। 
(৫) কোন নিলাম রদ করিবার বা রদ করিতে অস্বীকার করিবার 

আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে £ 

কিন্ত বিশেষ বিপি এই যে, যেস্থালে দেনদারের অথবা নিলামদ্বারা 

ধাহার স্বার্থের হান হয় এরূপ কোন ব্যক্তির দরখাস্তমতে আদালত 

নিলাম রদ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং 'ডিক্রীজারীক্রমে যে টাঁকা 

প্রাপ্য থাকে তাহ! আদালতে জম! দেওয়া হয় নাই, মেস্থলে আপীলকারী 

এ টাকা আদালতে জমা না দিলে উক্ত আপীল গ্রাহা হইবে না। 

টাকা । এই ধারাটী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে | “নিলাম দ্বারা যাহার 

স্বার্থের হানি হয়” এই কথাগুলি পূর্বব ধারায় ছিলনা, এক্ষণে কপ বার্তিকেও 
এই ধারানুসারে দরখাস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউখাছে। (৩) এ্রকরণ 
অনুসারে ফাহাতে মিথ্যা ও হয়রানী দরখাস্ত না হ্য তজ্জন্য টকা জমা দিবার 
নিয়ম কবা হৃইয়াছে। (৫) প্রকরণে আপীল চলিবার শিধান করা হইখাছে, 
পূর্ব্বে তাহ। ছিল না । 

১৭৪ প্রাক্রা। 1১) যদি ১৭৪ ধারানুলারে কোন দরখাস্ত 

নিলাস কোন্ সময়ে. করা না হয়, কিংবা এরূপ দরধাস্ত অগ্রাহথ 

চূড়ান্ত হইবে কিংবা হয়) তাহা তইলে আদালত উক্ত নিলাম দৃঢ়- 
রহিত হইবে, এবং ] করণের তখন উ যর রণের আদেশ দিবেন এবং তখন উদ্ত নিলাম 

টাকা ফেরত দেওয়া চুড়ান্ত (20501009 ) হইবে। 

হইবে। (২) যেশ্থলে এরূপ দরখাস্ত করা হয় এবং 
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মঞ্জুর হয়। এবং যেস্থলে ১৭৪ ধারার (১) প্রকরণমতে আবশ্তক টাকা! 

নিলামের তারিথ হইতে ৩* দিনের মধ্যে জম! দেওয়া হয়। সেম্থলে 

আদালত নিলাম রদ করিবার আদেশ দিবেন ) 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, তৎসম্পর্কিত সকল পক্ষগণের উপর 
উক্ত দরখাস্তের নোটিশ না দিয়া প্ররূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে ন]। 

(৩) এই ধারামতে কোন নিলাম রহিত হইলে, যে ব্যক্তিকে 

উত্ত বিক্রয়ের টাঁকা দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট হইতে, সুদসহ 

অথবা শ্ুদব্যতিরেকে (আদালত যেরূপ আদেশ করিবেন ), সেই 

টাকা ফেরত পাইবার আদেশ পাইতে খরিদদার স্বত্ববান হইবেন । 

(8) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারানুসারে কোন আদেশ করা. 

হইবে, তিনি সেই আদেশ রদ করিবার জন্য কোন মোকদ্দনা 
উপস্থিত করিতে পারিবেন ন|। 

টাকা। এই ধারাটা নূতন হইয়াছে । ১৭৪ ধারা নূতন করিয়া গঠিত 

ইওয়ায় এই ধারার প্রয়োজন হইয়াছে । 

১৭৮ শ্রীল্রী। রেজিষ্টারী আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারাস্তরের 

বিধান থাকা সত্ত্বেও, যে দলিল দ্বারা কোন মধ্যস্বাত্বের বা যোতের 

উপর দায় সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ কোন দলিল 

রর টা খেস. এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পুর্বে 

রেজিষ্টারীকরণ। সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজেষ্টারী 

আইনের ১৭ ধারাঁমতে তাহা রেজিষ্টারী করা 

আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময় 
হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কর্মচারীর নিকট রেজিষ্টারী- 
করণার্থ উপস্থিত করা হয়, তবে তাহা & আইনমতে রেজিষ্টারী 
করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে । 
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১৭৩৬ শ্রান্্রী। কোন মধ্যন্বত্বের বা যোৌতের প্রজীকর্তৃক 

সম্পাদিত যে দলিলঘ্বারা এ মধ্য্বত্বের বা 

যোতের উপর কোন দায় স্থাষ্ট হয়, কোন 

কর্মচারী সেই দলিল এই আইন বিধিবদ্ধ 

হইবার পুর্ব্বে বা পরে রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রজ্ঞার প্রার্থনীমতে 

কিংবা যে ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় সৃষ্ট হয় সেই বাক্তির 

প্রার্থনামতে, এবং স্থানীয় গভর্ণমেন্ট এতদর্থে যে ফী পাধ্য করেন 

তাহা তিনি দিলে, উক্ত কর্মচারী নির্দিষ্ট প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর 
উপর উক্ত দলিলের নকল জারী করাইয়া তাহাকে উত্ত দায়ের 

নোটিশ দিবেন । 

১৭৭ খালা । যে ব্যক্তি আইনমতে অন্য কোন প্রকারে 
দা সৃষ্ট করিবার. কোন দায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এই 
ক্ষমতা বৃদ্ধি কবা অধ্যায়ের কোন কথামতে তাহাকে সেই দায় 

ভূম্যধিকারীকে দায়ের 
নোটিশ দেওযা! হইবে । 

হইবে না। সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইল এইরূপ গণ্য 
করা হবে না। 

পঞ্চদশ অধ্যায়। 

চুক্তি ও দেশাচার। 
১৭৮ শ্রাক্্রা। (১) এই আইন পাশ হইবার পুর্যে বা পরে, 

ভূম্যধিকাঁরী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে। 
তাহার কোন কথাক্রমে-- 

(ক) ভূমিতে দখলাম্বত্ব প্রাপ্ত হইবার 

পক্ষে চিরকালের নিমিত্ত কোন বাধা হইবে না ) কিংবা 

চুকিক্রমে এই আইন 
অন্যথ।করণে বাধা । 
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(খা উক্ত চুক্তির তারিখে কোন দখলীন্বত্ব বর্তমান থাকিলে 
তাহা রহিত হইবে না) কিংব! 

(গ) এই আইনের বিধান ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারে কোন 

ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না) কিংবা 

(ঘ) এই আইনের বিধানমতে প্রজার উৎকর্ষ সাধন করিবার 

বা তক্জন্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না বা! 

সীমাবদ্ধ হইবে না) কিংবা 

(উ) যে প্রকার খাজনা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসল না 

হইয়া উৎপন্ন ফসলের কোন অংশ হয়, তাহার নিকট হইতে কোন 

ভূম্যধিকারী, কোন বৎসরের খাজনাবাবদ সেই বৎসরে যোতের 

মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের অধিক ফসল আদায় করিতে 

ত্বত্ববান হইবেন না) কিংবা 

(চ: স্বীয় ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে কোন কোফ রাইয়তের সপ্তম 
অধ্যায়ে লিখিত যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত ব৷ সীমাবদ্ধ 

হইবে না; কিংবা 

(ছ) ১৬খ হইতে ২৬ পর্যাস্ত ধারাগুলির বিধান অনুসারে 

কোন দখলিম্বখবিশিষ্ট রাইয়তের স্বীয় যোত বা উহার কোন অংশ 

হস্তান্তর করিবার স্বত্ব রহিত ব1 সীমাবদ্ধ হইবে না) কিংবা 

(জ) ২৩ক ধারার বিধানানুমারে কোন দখলীন্বত্ব-বিশিষ্ট 
রাইয়তের স্বীয় যোতস্থিত বৃক্ষে যে সকল স্বত্ব আছে তাহা রহিত 

বা সীমাবদ্ধ হইবে না) কিংবা 

(ঝ) বাকীখাজনার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধে ৬৭ ধারামতে 

যে সকল বিধান আছে তাহার ব্যতিক্রম হইবে ন]। 
(২) ১৮৮* সালের ১৫ই জুলাই তারিখের পর ও এই আইন 
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পাশ হইবার পূর্বের ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া 

থাকিলে, উহার কোন কথ! দ্বারা কোন রাইয়তের এই আইনানুসারে 

ভূমিতে ঘখলীম্বত্ব লাভ করিতে কোন বাধা হইবে না। 

(৩) এই আইন পাশ হইবার পর তুম/ধিকারী ও প্রজ্লার মধ্যে 

কোন চুক্তি হইলে, উহার কোন কথাক্রমে-_ 

(ক) এই আইনানুপারে ভূমিতে দখলীম্বত্ব প্রাপ্ত হইতে কোন 

রাইয়তের কোন বাধা হইবে না; 

(খ) কোন দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের ২৩ ধারার বিধানমতে 

ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব রহিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না) 

গে ৮৬ ধারার বিধানমতে কোন রাইয়তের স্বীয় 'যাত ইন্তফা 

দিবার স্বত্ব রহিত হইবে না? 

(ঘ) এই আইনের বিধান মানিয়া ও তদনুনারে “কান দখলী- 

দ্ত্ববিশিষ্ট রাইয়তের কোফ-বিলি করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না) 

() ৩৮ বা ৫২ ধারামতে কোন রাইরতের খাঁজনা কমাইবার 

দরখাস্ত করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না) 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে £-- 

(/,) অকধিত পতিত ভূমি হাপিল করিবার জন্য সরল অভি- 

প্রায়ে পাটা দেওয়া হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এ পাট্রার 

সর্ভত বা নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না) কিন্তু যেস্থলে এ পারার মিয়াদ 

শেষে বা শেষ হইবার পর পাট্রাদার পঞ্চম অধায়মতে পাট্রার ভূমিতে 
দখলীঘ্বত্ব পাইতে অধিকারী হন, সেম্থলে এ পাট্টার কোন কথাক্রমে 

তাহার এ স্বত্বলাভ করিতে কোন বাধা হইবে না। 

(%*) ভূম)ধিকারী আপন চাকর বা ভাড়া-করা ম্জুরদ্বারা পতিত 

ভূমি হাসিল করিয়া এ ভূমি বা উহার কিয়দংশ কোন রাইফতের 
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নিকট পত্তন করিলে, যে তারিখে এ তৃমি বা উহার কিয়দংশ প্রথম 

পন্তন করা হয়, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ ভূমিতে বা 

তাহার কোন অংশে উক্ত রাইরতের দখলীন্বত্ব হইবে না, এই মর্থে যদি 

কোঁন চুক্তির সর্ভ থাকে, তবে এই আইনের কোন কথাক্রয়ে সেই 

সর্ভের ব্যাঘাত হইবে না। 

(৬০) কোন বাগানের বা ফলের বাগানের জমীতে অস্থারীভাবে 

কবিসন্বন্ধীয় ফগলের আবাদ করিবার চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন 
কথাক্রমে এ চুক্তির সর্তের কোন ব্যাঘাত হইবে ন|। 

ব্যাখ্যা । (০) বিশেষ বিধিতে ব্যবহৃত 'বাগানের জমি” অর্থে, 

কোন ভূত্বামী বা কারেদী মধ্য্বত্বাধিকারীর দখলী যে বাগান জমি 

প্রকৃতপক্ষে এ ভূত্বামীর বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীর এবং তাহার 

পরিবারবর্ণের নিজ ব্যবহারের জন্য ফুল বা শাকশজীর বা উভয়েরই 

আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, (লাভ বা বিক্রয়ের নিমিত্ত নহে )। 

এইরূপ বাগান জমি বুঝাইবে । 

টীকা। এই ধারার (১) প্রকরণে (উ) হইতে (ব) দফা গুলি নূতন যোগ 

করা হইয়াছে । (ও) দফার বিধীন মতে বর্গাদীরের নিকট হইতে অর্দেকের অধিক 

ফসল আদায় কর! যাইবে না| (ঝ) দফা মতে এই আইন আসলে আসিবার 

পর হইতে কোন ভূনাধিকারী কোন পুর।তন চুক্তির সর্ভক্রমেও কোন পরার নিকট 
হইতে ১২]* টাকার অধিক হারে হুদ আদায় করিতে পারিবেন না। নৃতন 
আইনে প্রর্গাশণকে যে সকল শ্থবিধা দেওয়া হইয়াছে, কোন চুক্তিক্রমে সেগুলি যাহাতে 

রহিত বা সীমাবদ্ধ না হইতে পারে, তজ্জন্য এই দফাগুলি সংযৌজিত হইয়াছে 

পুরাতন ধারার (৩) প্রকরণে (ঘ) ও (5) দফায় হস্তান্তর ও উইল সম্বন্ধে ও ফসলে 

দেয় খাঙ্গন! টাকায় পরিবর্তন করা সম্বন্ধে যে নকল কথ! ছিল তাহা উঠাইয়! দেওয়া 

হইয়াছে। 
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৭৯২ শ্রাল্লী। যেস্ানে চিরস্থারী বন্দোবস্ত মাছে, সেই স্থানে 
কোন তৃস্বামী অথবা কোন কায়েমী মধ্/ম্বত্বাধি- 

চা মিরা কারী, তাহার প্রজা যে সর্ডে স্বীকৃত হন, সেই 

সর্ভে উক্ত প্রজাকে কোন কায়েমী মোকররী 

পাট্র। দিতে পারিবেন, তাহাতে এই ধারার কোন কথায় কোন বাধা 

হইবে না। 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত ভৃম্বামী বা মধ্য্বত্বাধিকারী, ৬৭ 

ধারায় বিহিত হার অপেক্ষা অধিক হারে সুদ আদার করিতে, কিংবা 

যাহা আবওয়াব বা ৭৪ ধারার বা ৭৭ ধারার ৩) প্রকরণের বিধানান্থু- 

সারে যাহা আদায় করা আইনবিরুদ্ধ) তাহা আদায় করিতে দ্বত্ববান 

হুইবেন না । 

টাকা। এই ধারার বিশেষ বিধি নৃতন। গুর্বরবেকার ১৭৯ ধারামতে নজীর 

ছিল যে, এই ধারা ৬৭ ধারার অধীন নহে, হৃতরাং কোন কায়েমী মোকররী পারায় 

শতকরা ১২॥* টাকার অধিক হারে সদ দিবার কথা থাকিলে তাহাই আইনতঃ 

প্রা দিতে বাঁধা ছিল | সেইরূপ ১৭৯ ধারা 19 ধারার অধীন নহে বলিয়া আবওয়াৰ 

দিবার মর্তও বেআইনী ছিল নাঁ। এই নঙ্জীরগুলি এখন রহিত হইল । 

৯৮০ প্রাল্্রা। (১) এই আইনে অন্ত প্রকারের বিধান থাকা 

স্বত্বেও, কোন রাইয়ত-- 

(ক) দেশের যে অংশে উঠবন্দী প্রথা 

প্রচলিত আছে, তথায়, যে জমি সাধারণতঃ এ 

গ্রথা অনুদারে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয় ও সেই সময়ে দেওয়া 

হইয়াছে, তাহা ভোগ করিলে কিংবা 

(থ) যে প্রকারের জমি চর বা দিয়াড়। নামে খ্যাত তাহ! 

ভোগ করিলে, 

উঠবন্দী, চর ও দিয়াড়া 
জমি। 
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উক্ত রাইয়ত সেই উঠবন্দী বা চর বা দিয়াড়! জমী ক্রমান্বয়ে ১২ 

বৎসরকাঁল দখল না কাঁরলে তাহাতে দখলিম্বত্ব লাভ করিবেন 

না) এবং যতদিন না তিনি এ জমিতে দখলান্বত্ব লাভ করেন, ততদিন 

তিনি ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে উক্ত যোতের জন্য যে খাজনা 

দিবার চুক্তি হয়, সেই খাজন! দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন। 
(২) উঠবন্দী প্রথা অন্ুদারে যে রাইরতেরা ভূমি ভোগ করেন, 

তীহ'দের ভোগকৃত উক্ত ভূমিদপ্বন্ধে ষ& অধ্যার খাটিবে না। 

(৩) ভূমাধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে কিংবা দেওয়ানী 
আদালতের প্রশ্নীর্পণক্রমে 11২50910709) কালেইর সাহেব প্রচার 

করিতে পারিবেন যে, কোন জমি এই ধারার অর্থমতে আর চর বা 

দিরাড়া জমি বলিয়া গণ্য হইপে না) এবং তাহা হইলে এই আইনের 

সমস্ত বিধান উক্ত জমিসন্বন্ধে খাটিবে। 

০৮০ এরা ।॥ 0১) ১৮* ধারায় অন্ত প্রকারের বিধান থাকা 
সত্ত্বেও, যে রাইয়ত কোন গ্রামের গ্বিতিবান রাইয়ত হনঃ বা যিনি 

উঠবন্দী প্রথা অনুণারে ভোগরুত ভূমিসন্বন্ধে 

উর ধারার বিধান না থাকিলে স্থিতিবান 

ধার্যাকরণ। রাহয়ত হইতেন, তিনি উঠবন্দী প্রথা অনুসারে 
কোন জমি ( যাহা অতঃপর উঠবন্দী জমি 

বলিয়া উল্লেখ ক,। হইবে) দখল করিলে বা করিতে থাঁকিলে, উক্ত 

ভূম্যবিকারী বা রাইয়ত, এ জমির জন্য অপরিবর্তনশীল (10100177) 

বাষিক নগদ খাজনা নিদ্ধাবিত হইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারিবেন । 

(২) দরথাস্তকারীর বিবেচনামতে উক্ত দ্ররখান্তে নিয়লিখিত জমী 

গুলি অন্তভূক্তি হইবে-_ 

(ক) সেই গ্রামে সেই ভূম্যধিকীরীর অধীনে সেই র'ইয়ত 
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স্বীয় দখলীকৃত যে সকল উঠবন্দী জমিতে, ১৮* ধারার বিধান মতেই 

হউক বা অন্ত কোন প্রকারেই হউক, দখলীস্বত্ব লাভ করিয়াছেন, 

সেই সকল জমি 7 কিংবা 

(খ) সেই গ্রামে সেই ভূম)ধিকারীর অধীনে উক্ত রাইয়তের 
দখলীরুত যে সমস্ত জমি উক্ত রাইরত বা তাহার মুত পুর্বাধিকারী 
বিগত ছয় বদর কালের মধ্যে যে কোন সময়ে উঠবন্দী জমিরূপে 

চাষ করিয়াছেন। সেই সকল জমী-যদ্দি তিনি বা উক্ত মুত বঞ্জি 

উক্ত জমিতে শেষ চাষ করিয়া থাকেন এবং সেই জমিতে দখলীস্বত্ব 

লাভ না করেন বা না৷ করিরা থাকেন ? কিংবা 

(গ) এ উভয়বিধ জমী। 

(৩) উক্ত (২) প্রকরণের বিধানের অধীনে, কোন ভূম)ধিকারী, 

তাগর অধীনস্থ এক বা একাধিক বাইয়ত উঠবন্দী জমিরূপে যে 

সক্ল জমি ভোগ করেন সেই সমুদয় সম্বন্ধে একখানি দরখাস্ত করিতে 

পারিবেন; এবং সেই গ্রামে একই ভূম্যধিকারীর অধীনে ছুই ব 

ততোধিক প্লাইয়ত উঠবন্দী জমিরূপে যে সকল জমি দখল করেন তৎ- 

সম্বন্ধে তাহারা সম্মিলিতভাবে একটা দরখাস্ত করিতে পারিবেন । 

(৪) কালেররের নিকট বা সবডিভিসনাল অফ্পারের নিকট বা 

যে রাঁজস্বকর্্মচারীকে সেটেলমেপ্ট-অফিসার বা আসিষ্টা্ট সেটেলমেণ্ট- 

অফিসার আখ্যায় স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দশম অধ্যারমতে জরিপ ও ম্বত্বের 

বিখন প্ররস্ততকরণার্থ নিষুক্ত করেন), সেই রাজস্বকর্মচারীর নিকট। 
বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্ত কোন কর্মচারীর 
নিকট, এ দরখাস্ত করিতে পারা যাইবে । 

(৫) যে কর্মচারী এ দরখাস্ত গ্রহণ করেন তিনি উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি 

করিতে পারিবেন) কিংবা কালেক্টর বা সেটেল্মেপ্ট-অফিসার (৪) 

১৪ 
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প্রকরণমতে দরখাস্তগ্রহণে সক্ষম অপর কান কর্মচারীর নিকট তাহা 

নিষ্পত্তির জন্ত পাঠাইরা দিতে পারিবেন । 
(৬) যে কর্মচারী উক্ত দরণান্ত গ্রহণ করেন বা যে কর্মচারীর 

নিকট সেই বিষয় পাঠান হর, তিনি অপর পক্ষের উপর নির্দিষ্ট প্রণালীতে 

নোটিশ দেওয়াইবেন) এবং সেই বিষয় নিষ্পত্তির জন্ত কোন তারিখ 

ধার্ধ্য করিবেন । 

রাই়তের ঠিক উপরিস্থ ভূম।ধিকারী যদি অস্থায়ী মধ্যন্বত্বাধিকারী বা 

ইজারাদার হন, তাহা হইলে উক্ত দরথাস্তগ্রহণকারী কর্মচারী, যে 

উদ্ধাতন ভূম্যধিকারী ভূত্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী হন, তাহার 

উপরও নোটিশ দেওয়াইবেন | 

(৭) যে জমীতে রাইয়ত দখলীন্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই, এরূপ জমীগন্বন্ধে 

দরখান্ত করা হইলে, উল্ত কর্মচারী যদি সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে মনে করেন 

যে সেই দরথান্ত মঞ্জুর করা যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে তিনি এ জমিসম্বন্ধে 

সেই দরখাস্ত অগ্রাহা করিতে পারিবেন ) 

কিচ্ছু এইরূপ অগ্রাহা করণের তারিথ হইতে ৫ বৎসর পরে এই 

ধারামতে পুনরায় কাধ্যানুষ্টান হইলে, যদি তৎকালীন দরখাস্ত গ্রহণকারী 

কর্মচারী মনে করেন যে ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে 

তাহা হইলে পূর্বোক্ত অগ্রাহকরণের আদেশ হেতু এই দ্বিতীয় 
কার্ধযামষ্ঠানে কোন বাঁধা হইবে না। 

(৮) এ দরখাস্ত অগ্রাহ না হইলে, কত টাঁকা অপরিবর্তনগীল 

বাধিক খাজনা দিতে হইবে তাহা উক্ত কর্মচারী নিদ্ধারণ করিবেন) 

এবং যে ভূমিতে রাইযত পখলীশ্বত্ব প্রাণ্ত হন নাই সেই ভূমিসন্বন্ধেও 

ভূমাধিকারীতে কত সেলামী দিতে হইবে তাহা ও নিষ্ধারণ করিবেন) 
এবং তিনি এই আদেশ খরিবেন যে, রাইয়ত উঠবন্দী ভূমিরপে উক্ত 
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ভূমির খাজনা না দিয়া এইরূপে নিষ্ধীরিত খাজন।, এবং কোন সেলামী 

নির্ধারিত হইলে সেই সেলামী। দিবেন ) 

কিন্তু বিশেষবিধি এই যে, যেশ্ছলে এইরূপ খাজনানিদ্ধীরণের আদেশ 

একতরফা দেওয়া হয়, সেম্তলে অপর পক্ষ এইনূপ আদেশের তারিখ 

হইতে এক মাসের মধ্যে, কিংবা যি নোটিশ যথারীতি জারী না হইয়া 

থাকে, তবে এইরূপ আদেশের কথা জ্ঞাত হইবার তারিখ হইতে এক 
মাসের মধ্যে, যে কর্মচারী আদেশ দিয়াছিলেন তাহার নিকট সেই আদেশ 

প্হিত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পান্নে; এবং যদি তিনি 'ঈ 

কর্শ্চারীকে সন্ত করিতে পারেন যে, (১) প্রকরণ অন্থুারে 

দরখান্তের নাটিশ ত্বাহার উপর যথারীতি জারী করা হয় নাই, কিংবা 

বথন সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছিল সে সময়ে তিনি উপযুক্ত 

কারণবশতং উপস্থিত হইতে পারেন নই, তাভা ভইলে উক্ত 

কর্মচারী সেই আদেশ রহিত করিবেন, ও পেই বিষয় নিষ্পত্তির জন্ 

একটী দিন স্থির করিবেন । এই বিশেষ বিধিমতে দরথাস্তের নোটিশ 

অপর পক্ষের উপর জারী না করিয়া উক্ত দরখাস্তমতে কোন আদেশ 

রহিত করা যাইবে না 

(৭) খাক্জনাধ্ববপ কত টাকা দ্বিতে হইবে তাহা নিষ্ধীরণ করিবার 
পময়ে বিগত ছয় বৎসরে সেই জমির জন্য খাজনা-শ্বরূপ যত টাকা 

প্রকৃতপক্ষে দেওরা হইয়াছে বা দেয় হইয়াছিল, তাহার একটা গড় 

(891889) হিনাব করিয়া উক্ত কর্মচারী সাধারণতঃ সেই টাকা 

খাজনাস্বরূপ নিদ্ধীরণ করিবেন ) 

কিন্ত বিশেব বিধি এই যে, উক্ত কর্মচারী নিয়লিখিত বিষ 

গুল্িও বিবেচনা করিতে পারিবেন-_- 

(ক) নিকটবর্তী স্থানে তৃল্যপ্রকারের ও তুল্/রূপ স্থবিধাসম্পন্ন 
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জমির জন্য দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তগণ গড়পড়তা কত টাক খাজন। দেন; 

(খ) নিকটবন্তী স্থানে তুল্যপ্রকারের ও তুল্যরূপ সুবিধাসম্পন্ন 

উঠবন্দীরূপে দখলি জমির গড়পড়তা হার ) 

(গ নিকটবন্থী স্থানে তুল্যরূপ সুবিধাসম্পন্ন তুল্যপ্রকারের জমির 
জন্য যে সকল রাইয়ত পূর্বে উঠবন্দী জমিরূপে খাজনা দিতেন, 
কিন্তু ধীহাদের খাঁজনা এই ধারামতে বা চুক্তিক্রমে বা অন্ত কোন 

প্রকারে অপরিবর্থনশীল বাৎসরিক নগদ খাজনায় পরিবর্তিত করা 

হইয়াছে, সেই রাইয়তগণ সেই সকল জমীর জন্য গড় পড়তা কত নগৰ' 
খাজন1 দেন; 

(ঘ) প্রচলিত প্রথা অন্কুলারে উক্ত উঠবন্দী জমির জলসেচন বা 
জলনিকাশের জন্য ভূম্যধিকারী যে খরচ করিয়াছেন ও সেই সঞ্ল 

খরচ চালাইবার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ; 
(ও) দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের ষোতের খাঁজন1 বৃদ্ধি বা হ্রাস- 

সম্বন্ধে আদালতের উপদেশের জন্য এই মাইনে যে নিয়মগুলি লিখিত 

হইয়াছে 

(চ) নগদ খাঙ্জনাম্বরূপ যে টাকায় পক্ষগণ সম্মত হন । 

কিন্তু যাহা মন্য।য্য ও অনুচিত হয়, উক্ত কর্মচারী কোন স্থলেই 

এরূপ খাজন। নিচ্জারণ করিবেন না । 

(১) যেসকল ভূমিতে রাইয়ত দখণীন্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই, সেই 
সকল ভূমির জঙ্ ভূম্যধিকারীকে খাঁজনার তিনগুণ টাকা সেলামী দিছে 

হইবে ; অথবা যদি (২) প্রকরণের (গ) দফা মতে দরখাস্ত ভ্ইয়া 

থাকে, তবে (৮) প্রকরণ অনুসারে নির্ধারিত খাজনার অংশের তিনগুণ 

টাকা দেলামী দিতে হইবে । 

(১১) রাইয়তের ঠিক উপরিস্থ ভূম্যধিকারী যদ্দি অস্থায়ী মধ্যস্বত্া- 
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ধিকারী বা ইজারাদার হন, তাহা হইলে) উক্ত কর্ধর্চারী সমস্ত অবস্থা 

বিবেচন! করিয়া যাহা স্তাষ্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন সেই ভাবে 

এ সেলামীর টাকা উক্ত অস্থায়ী মধ্যত্বত্বাধিকারী বা! ইজীরাদার এবং 

তাহার যে উর্ধতন ভূম্যধিকারী ভূম্বামী বা কারেমী মধ্যন্বত্বাধিকারী 

হন, তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন ) এবং উক্ত উর্ধতন ভূম্যধি- 

কারীকে এইরূপ কোন টাক! দিবার জন্য আদেশ হইলে, তাহা তিনি 

অস্থারী নধ্যস্বত্বাধিকারী ধা ইজারাদার বা তাহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীর 

নিকট হইতে বাকীখাজনার ন্ভার আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু 

বাইয়তের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না। 

1১২) “ই ধারামত আদেশ লিখিত আদেশ হইবে, ও যে হেতুতে 

আধেশ হইল তাহা ও বার্ণত থাকিবে, এবং বিরুদ্ধ ভাবের কোন কারণ 

লিপিবদ্ধ না থাকিলে, যে তারিখে টন্ত আদেশ হর সেই তারিখের 

পরবর্তী কৃষি-বৎসরের আর স্ত হইতে তাহা কার্যকর হইবে। 

(১৩) কোন্ তারিখের মধ্যে সেলামীর টাকা দিতে হইবে, তাহা 

উক্ত কর্মচারী নিদ্ধারণ করিবেন, (এ তারিখ আদেশের তারিখ 

হইতে একমাসের মধ্যে হইবে ), কিংব। প্রজ। দরখাস্ত করিলে। উদ্ত 

কর্মচারী এই মন্মে আদেশ করিতে পারিবেন যে উত্জ' সেলামী তিন 

কিস্তির অনধিক কিস্তিতে দিতে হইবে এবং যে কুষি-বত্নরের প্রারন্তে 

(৮) প্রকরণ মতে ধাধ্য খাজনা আমলে আসে সেই সমদ্য় প্রথম কিস্তি 

দিতে হঈবে, এবং প্রত্যেক পরবর্তী কষি-বৎমরের প্রারস্তে বাকী কিস্তির 

এক একটা দিতে হইবে । 

(১৪) উক্ত সেলামী বা তাহার কোন কিন্তি খাজনার শ্যায় 

আদায় করিতে পারা যাইবে, এবং এরূপ সেলামী বা উহার কোন 
কিস্তি ।১৩) প্রকরণমতে নির্ধারিত দিবসে দেওয়া না হইলে 
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ভৃদ/ধিকারী ১৫৮ক পারার (৩) ও (৪) প্রকরণের বিহিত প্রণালীতে 
তাহা আদায়ের জন্ত কালেব্টরের নিকট আবেদন (19001510011 ) 

করিতে পারিবেন, এবং উহা বাকী খাজনা হইলে কালেক্টর কর্তৃক 

সেই ধারার বিধানমতে যেরূপভাবে আদায়যোগ্য হইত, সইরূপে 

কালেক্টর কর্তৃক উঞ্ সেলামীর টাকা আদারসম্বন্ধেও ১৫৮ক ধারার 

(৫. হইতে (৯) প্রকরণের বিধানগুলি প্রযোজা হইবে । 

যে কিস্তি বাকী পড়ে নাই দেই কিস্তির উপর কোন জুদ দিতে 

হইবে ন|। 

এই প্রকরণমনে ভূম্যধিকারী কর্তৃক যে আবেদন করী হইবে 

তাহার ফরম নির্দেশ পূর্বক) এবং এই প্রকরণের উদ্দেশ্গুলি কাধ্যে 
পরিণত করিবাধ জন্য, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 

পারিবেন | 

১৫) এই ধারামতে কোন আদেশ ১১৫গ ধারার বিকিত প্রণালীতে 

আপীলযোগ্য হইবে। কিন্তু দশম মধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে 

কার্ধ।নুষ্ঠান চলিতে থাকা কালে কোন দরখাস্ত হইলে, তৎগম্বন্থে 
১০৪ছ ও ১০৪জ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে. 

(১৬) যদি (৭) বা /৮) প্রকরণ মতে আদেশ বাহির হইবার 

পৃবেব কোন সমগ্জে কোন কর্মচারী বা কোন আপীল আদালত বা 

পুনব্ববেচনাক।রী (1২551510191) আদালত দেখেন যে (১: প্রকরণ- 

নাতে কত কোন দরখাস্ত (২) প্রকরণের বিধানান্ুবর্তী হয় নাই, কিন্ক 

তাহা 0সেই প্রক্রণের অনুবস্তী করা যাইতে পারে, তবে এ দরথাস্থ 

নংশোধন করা যাইতে পারিবে । কোন পক্ষের না কর্মচারীর, ব। 

আদালতের প্রবর্তনায় এইরূপ সংশোধন করা যাইতে পারিবে, কিন্ত 

পক্ষাদগকে ততনঘ্বন্ধে পৃর্ষে নোটিশ না দিয়া ইহা করা যাহবে না) 
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এবং ই কর্মচারী বা আদালত যেরূপ সর্ত বা নিরম উচিত বো৭ 

করেন কেবলমাত্র সেই সর্ভে বা নিদমে উত্ত সংশোধন করা যাইতে 

পারিবে। 

(১৭) এই আহনেব অন্তত্র বা অন্য কোন আইনে অগ্ঞগ্রঞ্চারের 

বিধান থাকা সত্ত্বেও, এই ধারার বাহা বিহিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য 

গ্রকারে, এই ধারার কোন আদেশ সন্বন্ধে কোন আদালতে কোন 

মোক্মা বা দরখাস্ত কর! যাইবে না। 

পিক । ১৮*ক, ১৮৭ ও ১৮*গ এই তিনটা পারা ১৯২৩ সালের ১* আইন 

( ৪ঠবন্দী সংশৌধক আইন) দ্বারা নংযোজিত হইযাঁছে। এই ধারাগুলি প্রথমে 

নদীযা, মুশিদাবাদ এবং যশোহর জিলায় প্রচলিত হইয়াছে, কিন্ত স্বানীয গভণমেণ্ট 

বিজ্ঞপন দ্বারা মন্ত।ন্য জিলায় ইহা প্রচলিত করিতে পারিবেন । 

৯৮৮০২ প্রা্সা। কোন জমি সম্বন্ধে ১৮*ক ধারামতে কোন 

টউরিনিরে১০৭, অপরিবর্তনধল বাধিক নগদ খাজনা নিদ্ধারণ 
ধাবামতে কোন করিয়া কোন আদেশ হইলে, যে তারিখ হইতে 

নি রর এই নূতন থাজন৷ আমলে আমে সেই তারিখ 
আর টঠবন্দী থাকিবে হইতে সেই জাম আর উঠবন্দীপপে গণ) হইবে 

নার না) এবং উত্ত আদেশের তারিখ হইতে উক্ত 

প্রজা দখলীন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তরূপে তাহা দখল করিবেন। 

৯৮০গ শ্রান্ত্রি ॥ (১) ১৮০ক ধারামতে কো” অপরিবর্তনশাল 

রে র্যদা বাধিক নগদ থাঞ্জন। ধার্য। হইলে, ভৃম)ধিকারী 

খাজনা কত কালের কর্তৃক উৎকর্ষনাধন বা যোতের পরিমাণের 
জন্য অপরিবর্তিত পরিবর্তন 'ভন্ন অন্য কোন হেতুতে উত্ত পাস্জন। 
থাকিবে। ী 

১৫ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না; এবং 

যোতের ভূমির পরিমাণহীস বিন। বা ৩৮ পারার (১) গ্রকরণের (ক' দফ, 
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বধিত হেতু বিনা অন্ত কোন হেতুতে ১৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত খাক্তনা 
হ্রাস করাও যাইবে না। 

(২) ১৮০ক ধারার (১২) প্রকরণমতে যে তারিখ হইতে উত্ত 

আদেশ কাধ্যকর হয়, নেই তারিখ হইতে উক্ত ১৫ বৎসর গণনা 

করা হইবে। 

৮৮৮ ধ্রাস্ত্রা। এই আইনের কোন বিধান কোন ঘাটোয়ালী 

বা অন্ত কোন চাকরাণ-মধ্যন্বত্বের অনুষঙ্গ সম্বন্ধে 

হস্তক্ষেপ করিবে না) বিশেষতঃ) এই আইন 

পাশ হইবার পূর্ব্রে যে চাকরাণ-মধ্যন্বত্ব হস্তাম্তর করিতে বা উইলক্রমে 
দান করিতে পারা যাইত না) এই আইনের কোন কথাঘারা তাহা 

হস্তাস্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার ক্ষমত! প্রদত্ত হইবে না । 

৯৮২ প্রাক্রা। কোন রাইয়তের বা কোক রাঁইর়তের যোত 

যে গ্রামে অবস্থিত, সেই গ্রামে অথবা তৎসংলগ্ন কোন গ্রামে যদি তাহার 

কোন বাস্তজদি থাকে এবং সেই বাস্তজমি 

তাহার যৌতের অংশ না হয়) তাহা হইলে, 

সেই বাস্তজমির ভূম্যধিকারীর অবস্থা (5৪৮5 ) অনুমারে, সেই 
জমী সম্দ্ধে উক্ত রাইনত অথবা কোফ রাইয়তের ত্বত্ব নির্ণয় কর! 

হইবে ) এবং এই আইনের যে বিধান গুলি রাইয়ত অথবা কোফ 

রাইরতের প্রতি প্রযোজ্য হয়, সেই বিধানগুলিত্বার৷ উক্ত বাস্তজমির 

প্রজ্জান্বত্বের অনুষঙনমূহ পরিচালিত হইবে । 

চাঁকরাণ জমী সংরক্ষণ । 

বাস্তজজশি | 

টাকা । এই ধারাটা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ্ইয়াছে। পুরাতন ধারামতে, 

বাস্তওমিতে প্রজার স্বত্ব স্থানীয় আচার ও প্রথার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিত, 

এবং তৎকারণে নজীরগুলি পরম্পরবিরোধী হইয়াছিল | নূতন ধারামতে, বাস্তজমিতে 
রাইয়তের স্বত্ব সম্পূর্ণভীবে এই আইনের বিধানাধীন করা হইয়াছে । 
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পুরাতন ধারামতে বান্তগ্গমিতে কোফ রাইয়তের কোন হ্বত্বই ছিল না, 

এক্ষণে কোফ রাইয়তের বাস্থভৃমি সম্বন্ধেও এই আইন খাটিবে 

১৮ ৩ পবা! । “কান দেশাচার) প্রথা বা দেশাচারান্ুগত 

স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না 

হইলে, বা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা 
'ভাবতঃ পরিবর্তিত ব। রহিত ন! হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার 

কোন ব্যতিক্রম হইবে না। 

টীকা । পূর্বে এই ধারায় ছুইটী উদাহরণ ছিল, প্রথমটা রাইয়ত কর্তৃক 

যোঙের হস্তান্তরযোগ্যতা সম্বন্ধে, ও দ্বিতীয়টী কোফ রাইয়তের দখলীদ্বত্বপ্রাপ্তি 

গ্বন্ধে। এই ছুই বিষয়ই এখন এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং দেশাচারের 

পর নির্ভর করে ন'। হ্তরাং এ ছুইটী উদাহরণ অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় উঠাইয়া 

ওয়া হইয়াছে । 

দেশাচার সংরক্ষণ | 

যোড়শ অধ্যায়। 

তামাদি। 

১৮৪ প্রানী । (১) এই আইনের তৃতীয় তফসীলে উল্লিতিত 

মোৌকদ্দমা। আপীল এবং দরখাস্ত, এ তফপীলের 

ভৃতীয তফসীলে বিহিত সময়ের মধ্যে করিতে হইবে, এবং 
মোকদ্দমা, আপীল ও | 
দরধান্তের তামাদি । উক্ত তাখা্দর সময় উত্তীর্ণ ক₹ইলে পর যে 

মোকদ্ধমা বা আপীল বা দরখাস্ত করা হয়। তাহ! 

ডিন্মিস্ করা হইবে) এমন কি, অপর পক্ষ উহা তামাদিবারিত 

বলিয়া আপত্তি উত্থাপন না করিলেও উহ! ডিদ্মিন্ হইবে । 



২১৮ বঙ্গীর প্রজাঙগত্ব বিষরক আইন [১৮৫-১৮৩ ধারা 

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্বের যে 

মাকদ্দমা, আগীল বা দরথান্ত তামাদিবারিত হইত, এই ধারার 

কোন কথা দ্বারা সেই মোকদ্দমা বা আপীল ব! দরখাস্ত করিবার স্বত্ব 

পুনজ্জীবিত হইবে ন1। 

৮ প্রাক । (১) তামাদি আইনের ৬) ৭,৮ ও ৯ ধারা 

তামাদি আইনের এবং ২৯ ধারার ) প্রকরণ, এই আইনের 

কিয়দংশ এপ তৃতীয় তঞ্সালের উল্লিখিত মোকদ্দমা, আপীল 

নী শর ও দরখান্তগুলি সম্বন্ধে খাটিবে না) তদ্ভিনন উক্ত 

আইনের অন্তান্ত বিধানগুলি, হই অধ্যায়ের 

বিধানের অধীনে, উক্ত মোকদ্দমা, আগীল ও দরখাস্তগুলি সপ্থন্ধে খারটিবে। 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

অতিরিক্ত বিধি। 

দণ্ড । 

২৯৮৬ প্রান্রা। (১) এই আইন বা প্রচলিত অন্ত কোন 

আইনের বিধানান্ুমারে ভিন্ন। অন্য কোন প্রকারে 
বেআইনীমতে ফসলে দি কোন বাক্তি 
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ড। বাদ কোন ব্যপ্তি_ 

() কোন প্রজা যোতের ফসল ক্রোক 

করে বা করিবার উদ্ভোগ করে) কিংবা 

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি বিনা, কোন যোতের ফন 

কাঁটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তরে লইয়া যাইতে, 



১৮৬ক ধারা ] বঙ্গীর প্রগাশ্বত্ব বিষয়ক আইন ৯১৯ 

কিংবা তাহা লইয়া অন্ত কোন কাঁধ্য করিতে, বাধা দেয় বা দিবার উদ্ভোগ 
করে-- 

তবে সেই ব্যক্তি দণ্ডবিধি ম্বাইনের অর্থমাতে অপরাপজন ক 

অনধিকারপ্রবেশ ( 0110017171 09১15) করিষাছে বলিয়া গথা 

হইবে। 

(২) দণ্ডবিধি আইনের অর্থমত যে ব্যক্তি (১) প্রকরণে লিখিত 

কোন কার্যো সহায়তা করে, সে উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধজন ক 

অনধিকারপ্রবেশের সহায়তা করিয়াছে বলির গণ্য হইবে | 

তৃম্যধিকারীর স্বস্থ অস্ধীকারের জন্য ক্ষতিপুরণ। 

৯৮২৬. প্রান্বা । 09) কোন তৃম্/ধিকাঁরী এবং প্রঞ্জাং 
মব্যে মোকদ্দনায়, যদি প্রজ্ঞা যুক্তিসঙ্গত বা সপ্টণগর 

ইমাধিকারীর হব. কারণ খ্যতীত এ ভৃম্/ধিকারীর স্বত্ব অস্বাকার 
ইটা করে। এবং নিজেই এ স্বত্ব দাবী করে' বা কোন 

তৃতীয় ব/ক্তিকে ভূম্যধিকাঁরী বলিয়া দাড় করায়, 

তবে আদালত এ প্রজাবর্তুক দেয় বাৎসরিক খাজনার দশগুণের 

অনিক (যাহা আদালত ন্যাধ্য বোধ করেন ) ক্ষতিপূরণের টাকা 
ভূম)ধিকারীর অনুকূলে ডিক্রী দিতে পারিবেন । 

(২) উল্ত (১) প্রকর্রণান্থদারে থে ক্ষতিপূরণের টার ডিক্রী 

দেওঘা হয়, €মেই টাকা ও তাহার স্থুদ, ভূম্যধিকারাঁর খাজনার দায়ের 

অধানে, প্রজার এ মধ্যন্বত্বের বা যোতের উপর প্রগম দায় হইবে ) 

এবং ভূম্যধিকারী উক্ত ক্ষতিপূরণ 9 স্থদের ডিক্রী টাকার ডিক্রার 
হ্যায় জারী করিতে পারিবেন) কিংবা খাজনার ডিক্রী যে প্রকারে জারা 

করা যাইতে পারে) মেইরূপ বে কোনপ্রকারে জারা করিতে পারিবেন । 



২২, বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৮৭-১৮৮ ধারা 

তূম্যধিকারীদের কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণ। 
১৮৭ এ্বাল্সা 1 0) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের 

নিকট, এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর 
কর্মচারী দ্বারা ভূম্যধি- উপস্থিত ভওয়ার বা দরখাস্ত করার বা কোন 
কারীর কার্ধা করিবার 
জনতা। কার্ধ্য করার প্রয়োজন হইলে, উক্ত আদালত 

বা কর্তৃপক্ষ যদি অন্য প্রকারের আদেশ না করেন, 

তবে ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রব্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

কোন কর্মচারী (8৫০৮) এ সকল কার্য করিতে পারিবেন । 

(২) এই আইনমতে ভৃম্যধিকারীর উপর যে নোটিশ জারী 
করিবার আাবশ্তকতা হয়, তাহা ভূম্যধিকারীর পক্ষে এতদর্থে 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর উপর জারী করা চলিবে ; এবং এইরূপে 

জারী করা হইলে, স্বয়ং ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা হইলে যেরূপ 
ফল হইত, এই আইনের কাধ্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে। 

৩) কর্ম্মচারীনিযুক্তকরণের কিংবা তাহাকে ক্ষমতাঁদানের দলিল 

ছাড়া, যে সকল দলীল এই আইনমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত 
ব1 সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া! আবশ্তক, তাহা তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন 

কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পাঁরিবে। 
১৮৮ প্রান্ত 1 (১) ১৪৮ক ধারার বিধানের অবীনে। ছুই বা 

কোন কোন স্থলেতিন,। ততোধিক সরিক-ূন্যধিকারী থাকিলে, এই 
সকল সরিক ভূম্যধি-. আইনমতে যে কার্য ভূম্যধিকারীর কর! আবশ্যক 

্ রাবি হয় বা যাহা করিতে তিনি ক্ষমতাপন্ন হন, সেই 

এজে্ট দ্বারা কার্ধা. কায সরিক-ভূম্যধিকারীগণ সকলে একযোগে 
রানির তে! করিবেন কিংবা তীহাদের পক্ষে কাধ্য করিতে 
ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন এজেন্ট করিবেন 



১৮৮ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন ২২১ 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, যদি উক্ত মোক্দ্বমায় বা কার্য্যানুষ্ঠানে 
১৪৮ক ধারার (১) ও (২) প্রকরণের বিহিত প্রণালীতে অন্তান্ত সমস্ত 
সরিক-তৃম্যধিকারীগণকে বিবাদী-পক্ষতুত্ত করা হয়, এবং তাহাদিগকে 

উক্ত মোঁকদ্দমায় বা৷ কার্য্যানুষ্ঠানে সহ-বাদী ব৷ সহ-দরখাস্তকারীরূপে 
যুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে, এক বা একাধিক সরিক- 

ভূম্যধিকারী-_ 
(/৯) ২৬চ ধারার (১) প্রকরণমতে বা ২৬ ধারামতে দরথান্ত 

করিতে পারিবেন, 

(৮০) ৭ ধারামতে কোন মধ্যস্বত্বের খাজনাধৃদ্ধি বা ৩* ধারামতে 

কোন যোতের খাজনা বৃদ্ধির নিমিত্ত, বা! তৃমির পরিমাণের পরিবর্তন 

হেতু ৫২ ধারামতে থাজনাপরিবর্তনের নিমিত্ত, মোকদামা উপস্থিত করিতে 

পারিবেন, 

(৬০) ১০ ধারা, ১৮ ধারার (খ) দফা, ২৫ ধারা) বা ৪৪ ধারার 

(ক), (খ) বা (গ) দফার লিখিত হেতুতে, অথবা ৪৯ ধার। বা ৬৬ ধারার 

বিধান অনুসারে, প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা আনয়ন 

করিতে পারিবেন, 

(০) ৭৮) ৮* এবং ৮১ ধারামতে উৎকর্ষসাধন সম্পর্কে দরখাস্ত 

করিতে পারিবেন, 

(/*) ৯০ এবং ৯১ ধারামতে ভূমির মাপের জন্য দরখাস্ত করিতে 

পারিবেন, 

(%*) ১০৫ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন, 

(৬০) ১০৬ ধারামতে মোকদ্দম। আনয়ন করিতে পারিবেন) 

(০) ১১৮ ধারামতে খামার জমি লিপিবদ্ধকরণের নিমিত্ত দরথাস্ত 

করিতে পারিবেন, 



২২২ বঙ্গীন গ্রজ্াম্বত্ব বিবয়ক আইন [ ১৮৮ ধারা 

/1/০) ১৫৮ ধারামতে প্রজান্বত্বের অনুষঙ্গ নিদ্ধীরণের জন্য দরখাস্ত 

বরিতে পাঁরিবেন। 

॥/*) ১৮০ ধারার (৩) প্রকরণমতে ঘোষণার নিমিত্ত কালেক্টরের 

নিকট দর্রথান্ত করিতে পাবিবেন । 

(২) যে কোন মোকদমার বা কার্দ্যানুষ্ঠানে এই ধারার 
(১) প্রকরণের লিখিত নিরম্সকল প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাতে 

কোন ডিজ্রী বা আদেশ হইলে, সেই ডিক্রী বা আদেশ, একমাত্র 
ভূমধিকারী কিংবা সমগ্র ভৃঘাধিকারীবর্গের সমবেত প্রার্থনার উপর 

যে ডিক্রী বা আদেশ প্রদত্ত হয় তাহার স্তায় বলবাঁন হইবে এবং উহ 

সমগ্র মধাম্বত্ব বা ফোত সম্বন্ধে কার্যকর হইবে; 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ৭ ধারা বা ৩০ ধারামতে খাজনার বৃদ্ধির 

জন্য বাঁ ৫২ ধারামতে খাজনা-পরিবর্তনের জন্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত 

করা হইলে, বা ১৯৫ ধারামতে খাঞ্নাধাধ্যের জন্ত কোন সরিক- 

ভূম্যধিকারী কর্তৃক কোন দরখাস্ত করা হইলে, আদালত বা রাজন্ব- 

কর্মচারী । হুলবিশেষে যেরূপ হুধ ) খাজন। ধার্ধয বা স্থির হইবার পর, 

যে পরিমীণে খাজনাবৃদ্ধি খা হাস হইয়াছে তাহ উক্ত প্রজান্বত্বের 

সারিক-ভূম্যধিকারীদের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ অংশের অনুপাতে 

বণ্টন করিয়। দিবেন--তাহারা বাদী বা দরখান্তকারীরূপে যোগ দিয়া 

থাকুন আর নাই থাকুন। এইরূপ বণ্টন দ্বারা, সরিক-ভূমযধিকারীগণ 
নিজেরা সেই বিষয়ের নিমিত্ত মোকদ্দম। বা দরখাস্ত করিলে যেরূপ 

বাপ) হইতেন সেইরূপ বাধা থাকিবেন ) এবং এইরূপ বন্টন সম্বন্ধে 

কোন আপীল, দরথান্ত বা মোঁকদ্দমার কাধ্যপক্ষে, তাহারা এই 
ধারার (১1 প্রকরণমতে সরিক"বাদী বা দরখাস্তকারীর সহিত একত্রে 
মৌ মা বা দরখান্ত করিয়াছেন বলিরা গণ্য করা হইবে। 
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টাকা । পুরাতন ধারা পরিবর্তন করিয়া! এই ধারাটী সম্পূর্ণ নূতন করিয়া 

লিখিত হৃইয়াছে। নূতন ১৪৮ক ধারা অনুসারে কিঝপ ভাবে কাধা করিতে 

হইবে তাহা এই ধারায় ম্পই করিয়। বলা হইয়শছে। 

১৮৬ প্রান্ত! রহিত হইয়াছে ] 
এই ধাবায় এগ্জমালী ভূমাধিকারীগণকর্তক মৌকদ্দম।র কার্ষপ্রণীলী সম্থে্গ বিধান 

ছিল। ১৫৮খ ধারা রহিত হওযায় এই ধারার আর কোন প্রয়োজন নাই 1 

এই আইনানুসারে নিয়মাবলী । 

১৮২ প্রাক্্রা। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, সময়ে সময়ে, সরকারী 

গেজেটে বিজ্ঞাপন দা নিম্নলিখিত বিষয় সঙ্বন্ধে 

৪77 এই আইনসঙ্গত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে 

ও নোটিশ জারীকরণ পারিবেন ২ 

রিভার (১) এই আইনত্বারা ব। এই আইনমতে 
বিন ৭ রাঁজন্ব কর্মচারীদের উপর যে কর্মের ভার অগিত 

হয় সেই বর্শা সম্পাদনের জন্ত তাহাদিগকে যে কার্যপ্রণালী 

অবলম্বন করিতে তহীবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিয়মাবলী ) এবং 

এ নিষমাবলী দ্বারা এরূপ কোন কর্মচারীকে নিয়লিগিত ক্ষমতা প্রদান 

করিতে পারিবেন-- 

(ক) মোকদ্দমা বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে 

শমতামুসারে কাধ্য করেন সেই ক্ষমতা) 

(এ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার ও তা। জরিপ ও চিহ্নিত 

করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও বঙ্গদেশের জরিপ 

করণ বিষয়ক আইনমতে কোন কর্শচারী যে ক্ষমতান্ুমারে কার্ধ্য করিতে 

পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা ; ও 
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(গ) জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি বুঝিবার জন্য কোন ভূমির ফসল 
কাঁটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শম্তাদি ওজন করিবার ক্ষমতা ; 

(২) যেস্কলে এই আইন বা অন্ত কোন আইন দ্বারা কোন ফরম 

বা প্রণালী বিহিত না হইয়৷ থাকে, সেই স্থলে এই আইনমতে ব্যবহৃত 

হইবার ফরম এবং এই আইনমতে প্রদত্ত নোটিশ জারী করিবার 

প্রণালী নির্দেশকরণার্থ নিয়মাবলী ; 

(৩) ভৃম্যধিকারীর ফী বা ভূম্াধিকারীর হস্তাস্তর-ফী যে প্রকারে 

ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে তাহ! নির্দেশকরণার্থ নিয়মাবলী ) 
(8) ১২) ১৩) ১৫) ১৭ ধারা, ১৮ ধারার (ক) প্রকরণ ২৬গ; 

২৬৬ এবং ৪৮জ ধারা অনুনারে আমানত করা ফী কোন্ কর্তৃপক্ষ 

বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন তাহ। নির্দেশ করণার্থ নিয়মাবলী, এবং 
এ সকল ফী তন্ত্রপে বাজেয়াপ্ত করা হইলে তাহা লইয়া যে প্রণালীতে 

কাধ্য করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করণার্থ নিয়মাবলী ; 

(৫) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করণার্থ নিয়মাবলী $£-_ 

(ক) নিয়লিখিত বিষরগুলি কি প্রণালীতে প্রচার করা 
হইবে-_ 

(/) ১ ধারার (৩) প্রকরণমতে বিজ্ঞাপন ; 

(৮০) ৩৯ ধারার (৩) প্রকরণমতে মূল্যের তালিক]; 

(০) ৮৭ ধারার (২) প্রকরণমতে নোটিশ ; 

(৯) ১০৩ক ধারাঁর (১) প্রকরণমতে ম্বত্বের লিখনের খসড়া ) 

(/০) ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে স্বাত্বের লিখন ; 

(%*) ১০৪খ ধারার (২) প্রকরণমতে হারের তালিকা ; 

(৯) ১০৪৩ ধারার (১) প্রকরণমতে বন্দোবস্তী জমাবন্দীর 
খসড়া 
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(0) ১৬৩ ধারার (৩) প্রকরণের (ঘ) ঘফামতে নিলামী ইন্তাহার ; 
(0/*) ১৯* ধারার €২) প্রকরণমতে স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট বা হাইকোর্ট 

ভিন্ন অন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধিসমুহ ) 
(খ) ১২ ধারার (৪) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর ফী এবং ২৬গ 

ধারার (৭) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী ও তাহা পাঠাইবার 
খরচা দিবার প্রণালী ; 

(গ) নিয়লিখিত ফী সমুহের পরিনাণ__ 
(/০) ১২ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার অন্ত ? 

(%*) ২৬গ ধারার ২) প্রকরণের (খ) দফায় লিখিত পরোয়ানার 

জন্য 

(৬০) ২৬্গ ধারার (৪) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানার জন্ত ) 

(০) ২৩৬ ধারার (১) প্রকরণে লিখিত পরোরানার অন্ত ; 

(/০) ২৬ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত পরোয়ানাঁর জন্য ) 

(%) ১৩ ধারার (১) প্রকরণে লিখিত নোটিশ জারীর জন্য ; 
(৬০) ৬১ ধারার (২) প্রকরণে লিখিত ফী) 

(খ) ফী ও অন্ান্ত টাক পাঠাইবার খরগার পরিমাণ ; 

(৬) মণি-অর্ডাঁর দ্বারা খাজনা পাঠাইবার প্রণালী) 

(চ) ৮* ধারার (২) প্রকরণমতে দরখান্ডতের সত্যপাঠের প্রণালী; 

(ছ) ৮* ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত দরখান্তে যে যে জ্ঞাতব) 

বিষয় সন্লিবিষ্ট থাকিবে? 

(জ) ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফায় উল্লিখিত 

রেজিষ্টীরের ফরম এবং তাহাতে যে যে বিবরণগুলি থাকিবে 3 

(ঝ) ১*১ ধারার (৪) প্রকরণমতে জরিপকর্ণ ও শ্বাত্বের লিখন 

প্রস্ততকরণের প্রণালী ; 
১৫ 
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(4) ১০২ ধারার (4) দফার বিশেষ বিধিতে উল্লিখিত বিবরণ 

সমূহ? 

(ট) ১০৩ক ধারার (৯) প্রকরণমতে ব্বত্বের লিখনের খসড়। এবং 

১০৪৬ ধারার (১) প্রকরণমতে বন্দোবস্তী জমাবন্দীর খসড়া কতকাল 
ধরিয়া প্রকাশিত হইবে? 

(ঠ) ১০৩ক ধারার (২) প্রকরণমতে আপত্বিগুলির বিচার ও 

নিষ্পত্তিকরণের প্রণালী; 

(ড) ১০৪থ ধারার (৪) প্রকরণে উল্লিখিত দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষকে 
ক্ষমতাপ্রদান ) | 

(ঢ) ১০৪ছ ধারার উল্লিখিত উর্ধতন রাজস্বকর্তৃপক্ষ কে হইবেন) 
(ণ) ১০৫ ধারার (১) ও (২) প্রকরণমত দরখাস্তে যে ষ্ট্যাম্প 

লাগিবে; 

(ত) ১৯৫৮ক ধারার (৭) প্রকরণে উল্লিখিত রাজকীয় প্রাপ্য 

আদায় বিষয়ক আইনের পরিবর্তন সমূহ ; ূ 

(থ) অন্ত যে সকল বিষরে ব্যবস্থা করিবার জন্য এই আইনে 

আদেশ বা অনুমতি থাকে। 

টাকা । এই ধারার (৩) প্রকরণে “ভৃম্যধিকারীর হস্তাত্তর-ফী” কথাগুলি, 

ও (8) প্রকরণে "২৬গ, ২৬, এবং ৪৮জপ ধারা সংযোজিত হইয়াছে । ($) প্রকরণটা 

সম্পূর্ণ নূতন | 

২১১২০ ধ্রবক্রা। (১) এরই আইনের কোন ধারামতে নিয়মাবলী 

নিমমগুলি প্রণয়ন, প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ 

প্রকাশ, ও মঞ্জুর উক্ত নিয়মগুলি প্রণয়নের পূর্বে প্রস্তাবিত নিয়ম- 
করণের কার্যাপ্রণালী। গুলির পাণুলিপি তৎসম্পর্কিত ব্যক্তিগণের 
অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন । 
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(২) নিয়মগুলি যদ্দি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বা হাইকোর্ট কর্তৃক 
প্রণীত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের বিবেচনায় যে ব্যক্তিদের তাহাতে 
স্বার্থ সংস্থষ্ট আছে তাহাদিগকে সংবাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত 
বোধ হয়, সেই প্রকারে এ নিয়মাবলী প্রকাশিত করা হইবে) 
অন্ত কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে) তাহা নির্দিই্ই প্রকারে 
প্রকাশিত করা যাইবে । 

কিন্তু উক্ত পাওুলিপি সরকারী গেজেটে প্রকাঁশিত হইবে । 

(৩) উক্ত পাওুলিপির সহিত একটী নোটিশ প্রকাশিত কর! 

হইবে, এবং তাহাতে উত্ত পাঙুলিপি প্রকাশকরণের তারিখের পর 
অন্ন একমাস পরে একটা তারিখ নির্ধারিত থাকিবে, সেই তারিখে 
উত্ত পাওুলিপি বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে । 

(৪) এ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাওুলিপি সম্বন্ধে কোন 

ব্ক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা 

গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়৷ দেখিবেন | 

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন নিয়ম 

সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইলে, এ প্রকাঁশকরণই উক্ত নিয়ম 

যথারীতি প্রণীত হওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। 

(৬) যে কর্তৃপক্ষের এই আইনমতে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা 

আছে নেই কর্তৃপক্ষ, উক্ত নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ কোন অনুমতির 
(98100107) প্রয়োজন থাকিলে মেই অনুমতি লইয়া, সময়ে সময়ে এই 

আইনমতে প্রণীত নিয়মাবলী সংশোধন বা পরিবর্তন বা! রহিত করিতে 

পারিবেন । 



২২৮ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৯১ ধারা 

অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত জিলা সম্বন্ধে বিধান। 

১৯১ প্রাল্রা। যে মহালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই এরূপ 

মহালে যদি কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত অবস্থিত 
যেঞ্জিলায় চিরস্থায়ী ৃ 
বন্দোবস্ত হয় নাই. হয়ঃ এবং 
৮৯ ভূমির খাজনা (ক) উক্ত ভূমিসন্বন্ধে তৃমিরাজস্ব সর্বপ্রথম 

[করণ | 
দেয় হয়) কিংবা 

(খ) তৎ্মম্বন্ধে তূমিরাজন্ব ইতিপূর্বে দেয় থাকিলেও। ভূমিরাজন্ব 
পুনরায় ধার্য হয়, 

তাহা হইলে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা কিংবা ১৮৮৫ সালের 

বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে কৃত কোন পাট্টার বা 

টুক্তিপত্রের কোন কথাদ্বারা, কোন প্রজ্ঞা বিনা-খাঁজনায় বা কোন 

বিশেষ খাজনায় কোন প্রজান্বত্ব ভোগ করিতে দ্বত্ববান হইবেন না, 

যি (থ) দ্রফামতে পুনর্বনোবন্ত স্থলে) চূড়ান্তভাবে বন্দোবস্ত করিবার 

বা তাহা দৃঢ় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্ষমতী প্রাপ্ত কোন 

রাজস্ব কর্তৃপক্ষদ্বারা পুর্ববন্দোবস্তের মিয়াদ গত হইলেও রূপে ভূমি 
ভোগ করিবার স্বত্ব পূর্ব বন্দোবস্ত কালে সুস্পষ্টরপে স্বীকৃত না 

' হইয়া থাকে ) এবং পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিপত্রে কোন কিছু থাকা 
সান্বেও। রাজন্ব কর্মচারী, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার দরথান্তক্রমে বা 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ৬) ৭) ৮) ৯ ২৭ হইতে ৩৬) ৩৮) ৩৯) ৪৩) ৫৬ 

হইতে ৫২ এবং ১৮* ধারাগুলির মূল নীতি অনুসারে, সকল শ্রেণীর 

প্রজার জন্য ন্যায্য ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য্য করিতে পারিবেন ) 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ৭ ধারার ৩) প্রকরণে অন্তপ্রকার 
কথা থাকা সত্বেও সেই প্রকরণে শতকরা ১*২ টাকা হিসাবে ষে 
সর্ধনি্র লাভের পরিমাণ বিহিত হইয়াছে তাহা ছুই বা ততোধিক 



১৯৪ ধারা ] বঙ্গীয় প্রজাত্বত্ব বিষয়ক আইন ২২৯ 

শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী থাঁকিলে তাহাদিগের মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারী 

বিভাগ করিয়া দিতে পারিবেন। 

টীকা । পুরাতন ১৯১ ও ১৯২ ধারা একত্র করিয়া এই নুতন ১৯১ ধারা 

গঠিত হইগাছে। 

১৯২ প্রাল্রা £ [এক্ষণে ১৯১ ধারার অন্তর্গত করা হইয়াছে । ] 

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্ব। 

১৯ প্রান্সা । বাকী খাজনা আদায়ের মোকদ্দমায় এই আইনের 

যে সকল বিধান খাটে, গোচারণ স্বত্ব, বনকরশ্বত্ব, 

জলকরশ্বত্ব ও তন্ত্রপ অন্ঠান্ত স্বত্বসন্বন্ধে যে খাজনা 

দিতে হয় তাহা আদায়ের মৌকদ্দমাতেও যতদুর 
সম্তব সেই পকল বিধান খাঁটিবে। 

গোচারণ স্বত্ব, বনকর 

স্বত্ব ১ত্যাদি | 

ভূম্যধিকারীর অবশ্যপালনীয় নিয়মসংরক্মণ । 

১৯৪ প্রা ॥ যেস্থলে কোন তৃম্বামী বা কায়েমী মধ্যস্বত্বাধি- 
কারী কোন নির্ধারিত বিধি বা নিম পালন 

ভূম্যধিকারীর অবগ্ত- 
পালনীয় নিয়ম এই. করিবার সর্তে ম্বীয় মহাল ব| মধ্যস্বত্ব ভোগ 
আইনক্রমে প্রজা লক্ষন করেন, যেস্থলে যে ব্যক্তি এ মহাল বা মধ্যন্বত্বের 

উনি অিিনাগা উর ভূমি দখল করেন, তিনি এই আইনের 
কোন কথাক্রমে এরূপ কোঁন কার্য করিতে পারিবেন না যাহাতে 

উক্ত বিধি ব! নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে । 
কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, এই আইনক্রমে রাইয়তকে বা কোফ 

রাইয়তকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষমতার পরিচালনাক্রমে 
রাইয়ত বা কোফ রাইয়ত যে কাট করেন তৎনন্বন্ধে এই ধারা 

প্রযোজ্য হইবে না। 



২৩০ বঙ্গীয় প্রব্ধান্বত্ব বিষয়ক আইন [ ১৯৫-১৯৬ ধারা 

টাকা । এই ধারাঁর বিশেষ বিধি নূতন সংযোজিত হৃইয়াছে। 

১৯২০ এবার] । এই আইনের কোন বিধান নিম্নলিখিত বিষয়- 

গুলির উপর হস্তক্ষেপ করিবে না 

(ক) এই আইনগ্বারা ম্পষ্টূপে যে আইন 

রহ্কিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্ধারিত সেটেলমেন্ট কর্মচারীদের 

ক্ষমতা ও কর্তব্য ; 

(খ) গভর্ণমেণ্টের মহালের, কিংবা কোর্ট-অফ.-ওয়ার্ডসের বা 

রাজন্বকর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন মহালের খাজনা আদায়ের কার্য প্রণালী 

বিধান করণার্থ কোন আইন ; 

(গ) গভর্ণমেন্টের বাকী রাজন্বের নিমিগ নিলাম দ্বারা গ্রজান্বত্বের. 

ও দায়গুলির রহিতকরণ সংক্রীস্ত কোন আইন ; 

(ঘ) মালগুজারী মহাঁলের বাট ওয়ার! সংক্রান্ত কোন আইন ) 
(ড) পত্বনী তালুক বিষষক কোন আইনের যতখানি উল্ত 

তালুক সংক্রান্ত হয়; কিন্তু ১৮১৯ সালের বঙ্গদেশের পত্নী তালুক 

রেগুলেশনের ১১ ধারার (১) প্রকরণে “খোদকস্ত রাইয়ত বা বাসিন্দা 

ও বংশানুক্রমে চাঁধী” শব্দের অর্থে দখলীন্বত্ববিশিষ্ট সকল রাইয়তকেই 

বুঝাইবে ) 
(চ) এই আইনদবীরা স্পষ্টতঃ বা ভাবত: যে বিশেষ বা স্থানীয় 

আইন রহিত কর! হয় নাই এরূপ আইন। 

টাকা । ($) দফায় পকিস্ত**»**বুবীইবে" এই কথাগুলি নূতন। পত্তনী 

রেগুলেশমে খোদকস্ত রাইয়তের কথা আছে, কিন্তু দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের কথা 

নাই, হৃতরাং পত্নী খাজনাঁর জন্য পত্তনী তালুক নিলাম হইয়া গেলে এ রাইয়তগণ 

রক্ষা পাইতেন না; এই ধারায় শীহাদের স্বত্ব রক্ষিত হইল | 

১৯৬ প্রান । [রহিত হইয়াছে । ] 

বিশেষ আইন সংরক্ষণ । 



গ্রথম তফশীল। 
(২ ধারা দষটব্য 

যেযে আইন রহিত হইল 

বেঙ্গল কোডের রেুলেশন। 

সাম ও নম্বর |. সত্তখানি রহিত হইল 
৮০ স্পা অত সপাদজপ৪  আনরপ্পিপামপকাজজ। সত ৮ পাপ জি 

১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশন (১) ৫২) ৫৩) ৫৪। ৫৫) ৬৪ এবং 

৬৫ ধার! । 

১৮*৫ দানের ১২ রেগুলেশন ৭ ধারা। 

১৮১২ গালের ৫ রেগুলেশন ২৩) ৪) ২৬ এবং ২৭ ধারা। 

১৮১২ মাঝের ১৮ রেগুলেশন. আইনের মুখবন্ধ এবং ২ ও ও ধারা। 

১৮২৫ মালের ১১ রেগুলেশন ৪ ধারার (]) দফায় “অধীন মধা- 

হতে মং যি না হয" হইতে 

উত্ত দার শেষ গর্যয্ত। 



২৩২ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন | প্রথম তপশীল 

বঙ্গদেশের মন্ত্ি-সভাকৃত আইন । 

সাল ও নম্বর যতখানি রহিত হইল 

১৮৬২ সালের ৬ আইন সম্পূর্ণ আইন । 

১৮৬৭ সালের ৪ আইন সম্পূর্ণ আইন। 

১৮৬৯ সালের ৮ আইন ১ম্পূর্ণ আইন । 

১৮৭৯ সালের ৮ আইন সম্পূর্ণ আইন । 

মন্ত্রি-সভাধিষ্টিত গভর্ণর-জেন।রল প্রণীত আইন। 

সাল ও নম্বর ূ যতখানি রহিত হইল 

১৮৫৯ সালের ১* আইন সম্পূর্ণ আইন। 



দ্বিতীয় তফশীল 
দাখিল] ও হিসাবের বিবরণ 

। ৫৬ ও ৫৭ ধারা দ্রষ্টব্য ) 

দাখিলার বিবরণ । 

( ভৃমাধিকারীর অংশ ) 

১। দ্রাখিলার ক্রমিক নম্বর । 

২। গ্রাম, পরগণা। ও থানার নাম 

৩। (ক) মহাঁলের নাম ও তৌজির 

নম্ধর। এবং 

(খ) ( ভূম্যধিকারীগণ তৃম্বামী না 

হইলে ) ভূমাধিকারীদের মধ্য- 
স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি 

কিছু থাকে )। 
৪। তৃম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের 

নাম এবং তাহাদের কিরূপ 
্বত্ব। 

৫ | প্রজার নাম। 

৬। যে মধ্যন্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত 

খাজনা দেওয়া হইতেছে, 
তাহার বিবরণ-- 

দাখিলার বিবরণ । 

( প্রজার অংশ) 

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর | 

২। গ্রাম' পরগণা,ও থানার লাম। 

৩। (ক) মহালের নাম ও তৌজির 
নম্বর। এবং 

(খ) (ভুম্যধিকারীগণ ভূম্বামী না 
হইলে ) ভূম্যধিকারীদের মধা- 

স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি 

কিছু থাকে )। 

৪। ভূম]ধিকারী বা ভূম্যধিকারীদের 

নাম এবং তাহাদের কিরূপ 

বত্ব। 

৫। প্রজার নাম। 

৬। যে মধ্যন্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত 

খাজনা দেওয়া হইতেছে 

তাহার বিবরণ-- 



২৩৪ বঙ্গীয় গ্রজাদ্বত্ব বিষয়ক আইন [দ্বিতীয় তফসীল 

দাখিলার বিবরণ। দাখিলার বিবরণ । 

( ভূম্যধিকারীর অংশ) ( প্রজার অংশ) 

(ক) ভূম্যধিকারীর  হস্তবুদের (ক) ভূম্যধিকারীর  হস্তবুদের 

ক্রমিক নম্বর, এবং “কান ম্বত্বের ক্রমিক নম্বর, এবং কোন ম্বত্বের 

লিখন প্রস্তত হইয়া থাকিলে লিখন প্ররস্তত হইয়া থাকিলে 
তাহাতে যোতের ক্রমিক নম্বর । তাহাতে যোঁতের ক্রমিক নম্বর । 

(খ) ভূমির পরিমাণ । (খ) ভূমির পরিমাণ । 

(গ) বাধষিক খাজনা (নগদান বা (গ) বাধিক খাজনা (নগদান বা 

ফসলের নিষ্ধারিত পরিমাণ বা ফসলের নির্ধারিত পরিমাণ বা 

উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ 

হয় )। হয় )। 

(ঘ) বাঁষিক রোডসেস ও পাবলিক (ঘ) বাধিক রোডসেস ও পাবলিক 

ওয়ার্বস সেস। 'ওয়ার্কম সেস। 

(ও) অলকর, বনকর, এবং (ঙ) জলকর, বনকর এবং 

ফলকর। ফলকর। 

৭। (গ), (ঘ) ও (উ) দফার কোন্ ৭। (গ), (ঘ) ও (ও) দফার কোন্ 

কোন্ দফা বাবদ ও কোন্ কোন্ দফা বাবদ ও কোন্ 

বৎসর ও কোন্ কিন্তি বাবদ বসর ও কোন্ কিস্তি বাবদ 
টাকা দেওয়া হইল। টাকা দেওয়া হইল। 

৮। দেওয়ার তারিখ । ৮। দেওয়ার তারিখ । 

৯। ভুম)ধিকাঁরী বা তাহার ক্ষমতা- ৯। ভূম্যধিকারী বা.তাহার ক্ষমতা- 
প্রাণ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর । প্রাপ্ত গোমস্তার শ্বাক্ষর। 



দ্বিতীয় তফদীল ] বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন ২৩৫ 

হিসাবের বিবরণ। হিসাবের বিবরণ। 

( তৃম্যধিকারীর অংশ ) ( প্রজার অংশ ) 

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর । 

২। গ্রাম) পরগণ! ও থানার নাম। 

৩। (ক) মহালের নাম এবং 

তৌজির নম্বর, এবং 
(খ) (ভূম্যধিকারীগণ তৃত্বামী না 
হইলে ) ভূম্যধিকারীদের মধ্য- 
স্বত্ব বা যোতের নাম (যদি 

কিছু থাকে )। 
৪। ভূম্যধিকারী বা! ভূম্যধিকারীদের 

নাম এবং তাহাদের কিরূপ 

স্বত্ব । 

৫। প্রজার নাম। 

৬। যে মধ্যন্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত 

খাজনা দেওয়া হইতেছে, 
তাহার বিবরণ-- 

(ক) ভূম্যধিকারীর  হস্তবুদের 
ক্রমিক নম্বরঃ এবং কোন শ্বত্বের 
লিখন প্রস্তত হইয়া থাকিলে, 
তাহাতে “যাতের ক্রমিক নম্বর ) 

(খ) ভূমির পরিমাণ ) 

(গ) বাধিক খাজনা ( নগদান বা 
ফসলের নির্ধাবিত পরিমাণ বা 
উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ 
হয় )) 

১। দাখিলার ক্রমিক নম্বর | 

২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম 

৩। (ক) মহালের নাম এবং 

তৌজির নম্বর, এবং 
(খ) (ভূম্যধিকারীগণ ভূষ্বামী না 

হইলে ) ভূম/ধিকাঁরীদের মধ্য- 
ল্বত্ব বাযোতের নাম (যদি 

কিছু থাকে )। 
৪। ভূম্যধিকারী বা তৃমাধিকাঁরীদের 

নাম এবং তাহাদের কিরূপ 
স্বত্ব । 

৫। প্রজার নাম। 

৬। যে মধ্যম্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত 
খাজনা দেওয়া হইতেছে, 
তাহার বিবরণ-_ 

(ক) ভূম্যধিকারীর  হগুবুদের 
ক্রমিক নম্বর, এবং কান স্বত্ের 
লিখন প্রস্তত হইয়া থাকিলে, 
তাহাতে ধোতের ক্রমিক নম্বর ) 

(খ) ভূমির পরিমাণ ) 
(গ) বাধিক খাজনা (নগদান বা 
ফসলের নির্ধারিত পরিমাণ বা 
উভয়ই, স্থলবিশেষে যেরূপ 
হয়)) 



২৩৬ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন [দ্বিতীয় তফসীল 

হিসাবের বিবরণ । হিসাবের বিবরণ । 

( ভূম্যধিকারীর অংশ ) (প্রজার অংশ) 

(থ) বাধিক রোডসেস ও পাবলিক (ঘ) বাঁধিক রোডদেস ও পাবলিক 

ওয়ার্কস সেস ; ওয়ার্কস সেস। 

(ড) জলকর। বনকর এবং (উ) জলকর, বনকর এবং 

ফলকর। ফলকর। 

৭। বৎসরের প্রারস্তে যত টাঁক। 

পাঁওনা ছিল-(১) উক্ত (গ)। 
(ঘ)ও (ঙ)দফার প্রত্যেক দফার 

হিদাবে পাওনা, এবং কোন্ 

কোন্ বৎসরের দরুণ ) এবং 

(২) উহার উপর নদ । 

৮। পৃর্োক্ত পাওনাগুলির বাবদ 

সেহ বৎসরের মধ্যে কত টাকা 

দেওয়া হইয়াছে; এবং দেওয়ার 

তারিথ ও প্রদত্ত দাখিলার 

ক্রমিক নম্বর । 

৯1 বংসরের শেষে যে টাক! 

পাওনা আছে। 

১*। হিসাবের বিবরণের তারিখ । 

১১। ভূম্যধিকারীর বা তাহার 
ক্ষমতা প্রাপ্ধ গোমস্তার ম্বাক্ষর। 

৭। বৎসরের প্রারস্তে যত টাকা 

পাঁওনা ছিল --(১) উক্ত (গ), 
(ঘ)ও (ড) দফার প্রত্যেক দফার 

হিসাবে পাওনা এবং কোঁন্ 
কোন্ বৎসরের দরুণ ; এবং 

(২) উহার উপর সুদ । 

৮। পৃর্বোক্ত পাঁওনাগুলির বাবদ 

সেই বৎসরের মধ্যে কত টাক! 

দেওয়া হইয়াছে? এবং দেওয়ার 

তারিখ ও প্রদত্ত দাখিলার 

ক্রমিক নম্বর । 

৯। বৎসরের শেষে যে টাক 

পাওনা আছে । 

১*। হিসাবের বিবরণের তারিখ । 

১১। ভূম্যধিকাঁপীর বা তাহার 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর । 



তৃতীয় তফমীল। 
তামাদি। 

(১৮৪ ধারা দ্রষ্টব্য ) 

প্রথম ভাগ--মোকদাম] | 
চি, 

মোকদ্দমার বর্ণনা । ৰ মিয়াদ । 

১1 কোন মধ্যন্বত্বাধিকারী বা | এক বৎসর | 
রাইয়তের মধ যদি কোন শ্পষ্ট ূ 
চুক্তি-থাকে যে রাইয়ত কোন সর্তভঙ্গ | 
করিলে দওস্বরূপ তাহাকে উচ্ছেদ ৰ 

কর! যাইবে, তবে দেই সর্তভঙ্গ হেতু ূ 

উহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দামা | ূ 
১ক।| কোন দখলীহ্বত্বশুন্য | ছয়মাস 

রাইয়তকে তাহার পাট্টার মিয়াদ ৃ 
অতীত হইয়াছে এই হেতুতে উচ্ছেদ 

| 

! 

ৰ 

যে সময় হইতে মিয়াদের 

কাল আরম্ভ হইবে। 

| সর্ভঙ্গের তারিখ হইতে। 

পাউার মিয়দের অবসান । 

করিবার মোকদ্দমা | 
২। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য 

মোকদদমা_ ূ 
(/*) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারী 

কর্তৃক আনীত বা | 
(%*) সমণ্র ভূম্যধিকারীবগ ৷ 

কর্তৃক আনীত, বা 

(১) এক বা একাধিক সরিক 
ভূম্যধিকারী কর্তক আনীত-_ | 

(ক) উক্ত মধ্যন্বত্ব বা ষোতের | ছয় মাস আমানতের নোটিশ জারির 
বাবদ ৬১ ধারামতে আমানত করিবার [ ভারিখ, বা মগণিঅর্ডার 
পূর্ব্বে উক্ত খাঁজনা বাকী পড়িয়া ূ উপস্থিতকরণের তারিখ, গ্থুল- 

থাকিলে | বিশেষে যাহা হয়। 

(থ) অন্যান স্থলে তিনবৎদর | যেকুষি বৎসরে এ বাকী 
৩। রাইয়ত বা কোফ রাইয়ত ৷ পড়ে তাহার শেষ দিন 

স্বরূপ বাদী যেডূমির দাবী করেন, | ছুই বৎসর ! বেদখল হইবার তারিখ । 
তাহার দখল ফিরিয়া পাইবার ূ 

ূ মোকদমা । 



দ্বিতীয় ভাগ__আগীল। 

আগীলের বর্ণনা । মিয়াদ থে সময় হইতে মিয়াদের 
কাল আরম্ভ হইবে । 

৪1 এই জাইনমত কোন ডিক্রী | ত্রিশ দিন ষে ডিক্রী বা আদেশের 
বা আদেশ হইলে জিলার জভ বা বিরূদ্ধে আপাল কর! হইতেছে 
বিশেষ জজের আদালতে আপাল। ৪ | তাহার তারিখ। 

যে আদেশের বিরুদ্ধে 
আগীল করা হইতেছে তাহার 

৫1 এই আইনমতে কালেক্টরের | ত্রিশ দিন 

কোন আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনারের 
নিকট আপীল । 

তৃতীয় ভাগ--দরখাস্ত। 
যে নময় হইতে মিয়াদের দরখাপ্তের বর্ণন]। | মিয়াদ। ূ কারার বে? 

৬। যে ভূম্যধিকারী ও প্রভা | তিন বদর (১) ডিক্রীর বা আদেশের 
সম্বপ্ধে এই আইনের বিধান খাটে, দেই তারিথ; কিংবা 

ভৃম্যধিকাঁরী এবং প্রজার মধ ডিক্রী (২) আগাল কর! হইয়া 
বাআদেশ জারী করিবার দরখাত্ত; থাকিলে আগীল আদালতের 
যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর চুড়ান্ত ডিক্রীর বা আদেশের 
ষে সুদ জমে তাহা বাদেকিস্ত এ তারিথ ; কিংবা 
ডিক্রীজারী করিবার খরচা সমেত (৩) ছানি (29519স্দ ) 
৫০০২ টাকার অধিক টাকার ডিজ্রী হইয়া থাকিলে, সেই ছানির 
না হয়ঃ ( কিস্ত যেস্ছলে দেনদার পুনরালোচনাত্রমে নিশ্পত্ির 
প্রতারণা বা বলক্রমে ডিক্রীঞগারী | ভারিথ। 
হইতে দেন মাই, সেই স্থলে চানাদির 
কাল তামাদি বিষয়ক আইনের 
বিধানক্রমে নিয়মিত হইবে ) 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, কোন 
বাকী খাজনীর ডিজীজারীর নিলাম 
কোন দরখান্তত্রমে রহিত কর! 
হইলে, জারীর কার্যাসমূহ চলিতে ূ 

থাকিবে, এবং উক্ত নিলামের তারিখ 

হইতে নিলামরদের আদেশের তারিখ 
পর্য্যন্ত সময়টা এই দফীয় বিহিত 
মিয়াদের কাল হইতে বাদ যাইবে। 



বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন অনুারে 
গভর্ণমেন্ট প্রণীত 

ল্ুতন নিম্সমাহলী ৷ 
(১৯২৯ ২৮শে মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ) 

প্রথম ভাধ্যায। 

সাধারণ । 

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিদর্শন ও শাসন। 

১। এই আইনে বা এই নিয়মাবলীতে অগ্ঠরূপ বিহিত না হুইলে। 
রাজস্ব কর্মমচারীগণ শ্বীয় কর্তব্য সম্পা্দনকালে বঙ্গীয় প্রজ্ান্বত্ব বিষয়ক 

আইনমতে যে সকল কার্ধ্যানুষ্ঠান বা আদেশ করেন। তাহা স্থানীয় 

গভর্ণমেন্টের পরিদর্শন ও শীদনের অধীন হইবে ) এবং এই আইনমত্ে 

প্রত্যেক রাজন্বকর্মচারীর আদেশ। স্থানীয় গভর্ণমে্ট এই আইনের 

কাধ্যপক্ষে তাহাকে যে রাজস্বকর্চারীদের অধীন বলিয়া ঘোষণা 

করিবেন, তাহাদের পরিদর্শন ও শাসনের অধীন হইবে। 

যে কালেক্উটরের ও কমিশনারের শাদনাধিপত্যে এই নিয়মাঁবলী- 

সম্মত কার্য অনুঠিত হয়, তাহারা সেইরূপ কার্ধের অবস্থা ও তাহা কিরূপ 

অগ্রসর হইতেছে মে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত থাকিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন । 

[ এই নিয়মাবলীতে “এ আইন” বলিতে বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক 

আইন বুঝাইবে ] 
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যেখানে £ঈ আইনমতে বা এই বিধিমতে নোটিশ জারীর প্রকার 

নির্দিষ্ট হয় নাই সেখানে কিরূপে নোটিশ জারী হইবে। 

২। যেখানে এ আইনমতে বা এই বিধিগুলিমতে কি প্রকারে 

কোন নোটিশ জারী, করা হইবে তাহা বিহিত হয় নাই, সেখানে 
একই যোতের বা মধ্যস্বাত্বের এক বা একাধিক দখলীকারের বা মালিকের 

নামে যদি নোটিশ থাকে, তবে নোটিশ জারী করিতে হইলে, দেওয়ানী 
কার্ধ্যবিধি আইনে বিবাদীর নামে সমন জারী করিবার যে প্রণালী 

বিহিত আছে সেই প্রকারে জারী হইবে? এবং একই গ্রামে ভিন্ন 

ভিন্ন যোতের বা মধ্যন্বত্বের অনেকগুলি দখলীকার বা মালিকদের 
নামে যদি নোটিশ থাকে তবে উহা জারী করিতে হইলে দেওয়ানী 

কাধ্যবিধি আইনে বিবাদীর নামে সমন জারী করিবার যে প্রণালী 

বিহিত আছে, সেই প্রণালীতে, কিংবা ঘোষণাঘ্বারা ও ঢোল পিটাইয়! 

এবং গ্রামের কোন স্ুপ্রকাশ স্থানে অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে 

তাহা। লট কাইয়া, এবং গ্রামে যেখানে সাধারণতঃ খাজনা দেওয়৷ হয় এরূপ 

কাছারী থাকিলে, সেখানে লটকাইয়া জারী করিতে হইবে। গ্রামে 

যদি লোকের বসবাস না থাকে। তবে নিকটন্থ যে গ্রামে লোকের 

বদবাস আছে সেই গ্রামে নোটিশ লটকাইতে হইবে । 

কিন্তু ধাহার উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে তিনি নাবালক 

হইলে, সেই ,বালকের উপর, এবং তাহার আইনমত অভিভাবকের 
উপর কিংবা নোটিশজারীকারী ব্যক্তির প্রার্থনামতে আদালত ধাহাকে 

মৌকদ্দমার জন্ত অভিভাবক ( 80810197) 20 110570 ) নিযুক্ত করেন 

তাহার উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে । | 
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ছ্িভীক্ম অগ্র্যাস। 

প্রধান খাদ্যশস্য ও মূল্যের তালিকা । 

স্থান। 

৩। এ আইনের ৩৯ ধারার (১) প্রকরণের কাধ্যপক্ষে জিলার 

প্রত্যেক মহকুমা স্থান” বলিয়া পরিগাঁণত হইবে, এবং মহকুমা কোন্ 

বাজারে মুল/গুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে, কালেক্টর তাহা নিদ্ধারণ করিয়া 
দিবেন । 

প্রধান থান্চিশত্য । 

৪1 এইরূপ মকল স্থানেই চাউল প্রধান থাগ্শস্ত বলিয়া ঘোষিত 

হইয়াছে, এবং অন্ত কোন আদেশ না হওয়া পর্য)স্ত উহা প্রধান খাদ)শশ্য 

বলিয়! পরিগণিত হইবে | 

মূল্যের তালিক! প্রস্ততকরণের তারিখ । 

৫। অন্ততঃ ২০ দিন অস্তর প্রতিমাসে কোন হাটের দিনে প্রধান 

খাদ্যশস্তের মুল্যের তালিকা! প্রস্তত করা হইবে। রেভিনিউ বোর্ডের 
শাসনাধীনে কালেক্টর রূপ হাটের দিন নিগ্ভীরিত করিয়া দিবেন । 

বাজার-দর নিরূপণ করিবার প্রণালী । 

৬। ৫ম বিধি অনুসারে নির্ঘারিত দিনে উক্ত হাটে প্রধান খাদ্যশ্ 

প্রকুতপক্ষে যে খুচরা দরে বিক্রীত হইয়াছিল, মূল্যের" তালিকায় সেই 
দূর লিখিত থাঁকিবে। 

কে মুল্যের তালিকা! প্রস্তুত করিবেন । 

৭। (১) সব-ডেপুটী কালেক্টরের নিম্নতর নহে এরূপ কোন 
গেজেটকুত কর্মচারী সাধারণতঃ মুল্যের তালিকা প্রস্তত করিবেন । 

১৬ 
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কিন্তু বিশেষ স্থলে, যেখানে সব-ডেপুটী কালেরর পাওয়া না যায়, সেখানে 

কালেক্টর কোন কান্থনগোকে তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা দিতে 

পারেন । 

(২) জিলার সদর ব্যতীত অন্ত কোন স্থানের হাটে যদি মুল্য 
লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, যেসকল দিনে কোন সবডেপুটী 
কালেক্টরকে বা কান্ুনগোকে পাওয়া না যায়, সেই সব দিনের মূল্যের 
তালিকা! গ্রস্ত করিবার জন্য কমিশনারের অন্্মতি লইয়! কালেক্টর কোন 

সবরেলিষ্টীরকে ক্ষমতা দিতে পারেন। 

(৩) মুলোর তালিকা প্রস্ততকরণে, সেই স্থানবাদী এক বা 

ছুই জন ভদ্রলোকের সাহায্য সর্বদা লওয়া হইবে। এবং তাহাদের মধ্যে 

অন্ততঃ একজন। এবং যে কর্মচারী তাহ। প্রস্তত করিতেছেন তিনি, 
উক্ত তালিকায় ম্বাক্ষর করিবেন । 

তালিকা প্রস্ততকাঁরী কর্মচারী কি কি লিপিবদ্ধ করিবেন। 

৮। তালিকা প্রস্তত করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যতদুর সম্ভব 

নিয়লিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবেন. 

(ক) যে হাটের দর লিপিবদ্ধ করা হইতেছে সেই হাটে তাহার 

উপস্থিতির তারিখ; 
(থ) তাহার সম্মুখে যে যে দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছিল তাহার বিক্রেতা 

ও ক্রেতাদিগের নাম) বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ ও তাহার মুল্য । 

কোন অধস্তন কর্মচারী মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিলে তাহার 

পরীক্ষা ও পুর্ন্দস্তখত। 

৯। সবডিভিমনাল অফিসাঁব বাতীত অন্ত কোন কর্ধচারীকর্তৃক 

মূল্যের তালিকা প্রস্তুত হইলে, তাহা সবডিভিলনাল অফিনারের নিকট, 



নিয়মাবলী ২৪৩ 

বা তৎপক্ষে কালেক্টর কর্তৃক নির্বাচিত অপর কোন কণ্ষচারীর নিকট, 

পেশ করা হইবে। এ কর্মচারী সেই তালিকা! পরীক্ষা করিবেন। 
তিনি ব্যাখান (95019188090 ) চাহিয়। পাঠাইতে পারেন, ভ্রমন শোধন 

করাইতে পারেন, এবং উক্ত তালিকার নিভূর্লিতা সম্বন্ধে সন্তষ্ট হইলে, 

তিনি তাহাতে পুনরায় দস্তখত ( ০০010515181) ) করিবেন। 

মূল্যের তালিকা প্রকাশিকরণ। 

১০। যে যেহাট সম্বন্ধীয় মূল্যতালিকা প্রস্তত হয় সেই সেই 
হাটে, এবং কালের্টরের কাছারীতে, মহকুমার কাছারীতে, এবং সেই 

স্থানের প্রত্যেক থানায় এবং মুনসেফী আদালতে মূল্যতালিকা! প্রকাশিত 

হইবে। 

বোর্ডে মূল্যতালিকা পেশকরণ । 

১১। ১*ম বিধিতে নির্দিষ্ট স্থানসমূহে প্রকাশকরণের তারিখের 
এক মাস পরে, উক্ত মূল্যের তালিকা, এবং তদৃখিরুদ্ধে কোন আপত্তি 

হইয়া থাকিলে তাহ) ও রূপ আপত্তি সম্বন্ধে তালিকা-গ্রস্ততকারাী 

কর্মচারীর ও পুনর্দস্তখতকারী কর্মচারীর (৯ম বিধি প্রষ্টব্য) ও 

কাঁলেক্টারের মন্তব্য, রেভিনিউ বোর্ডের নিকট পেশ কর। হইবে । 
সি পিসি 

ভুভীম্ অন্যান । 

ভূমাধিকারীর উতকর্ষসাধন । 

উৎকর্ষমাধন রেজিষ্টারী করিবার দরখাস্ত কাহার নিকট করিতে হইবে। 

১২। উৎকর্ষপীধন রেজিষ্টারী করিবার জন্য তৃম্যধিকারীর দরখাস্ত 

সেই জিলার কালেক্টরের নিকট করিতে হইবে । উক্ত দরণান্ত অন্ত 
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কোন রাঁজন্বকর্শচারীর নিকট কর! হইয়া থাকিলে তিনি তাহা 

কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়া৷ দিবেন । 

স্থানীয় তদস্ত দ্বারা সত্যতা নির্ণয় । 

১৩। উক্ত দরখাস্ত যতদূর-সম্ভব এই বিধিগুলির পম্টাৎলিখিত 
১নং ফরম অনুযায়ী হইবে। কালের শ্বয়ং সেই দরখান্তের সত্যতা 

নির্ণয় করিবেন, অথবা সব-ডেপুটী কালেক্টর হইতে নিয়তর নহে এরূপ 
কোন কর্মচারীকে সত্যতা নির্ণয়ের জন্ নিযুক্ত করিবেন। সর্ধস্থলেই 

স্থানীয় তথস্তদ্বারা সত্যতা নির্ণাত হইবে । 

স্থানীয় তদন্তসন্বন্ধে প্রচার করণ। 

১৪। ১৩শ বিধিমতে স্থানীয় তদস্ত করিবার পুর্বে রাজন্বকর্মচারী 

সমস্ত গ্রামের সকল গ্রজাদিগকে উক্ত তদন্ত ও তাহার তারিখ সম্বন্ধে 

সাধারণ নোটিশ দিয়া ঘোষণাপত্র প্রস্তত করিবেন । এইরপ প্রত্যেক 

গ্রামে ঢোল পিটাইয়া তিনি ঘোষণা প্রচার করিবেন । এবং প্রত্যেক 

গ্রামের কোন স্ুপ্রকাশ স্থানে এরূপ ঘোষণার নকল এবং ভৃম্যধিকারীর 
দরখান্তের নকল অন্ততঃ ছুইজন ব্যক্তির দম্মুখে লটকাইয়া৷ দিবেন। 

যিনি রেজিষ্টারীর ভন্য দরখাস্ত করিবেন, তিনি এ প্রচারের সমস্ত খরচ 

বহন করিবেন। 

স্থানীয় তদন্তের কথা লিপিবদ্ধকরণ । 

১৫। যে বাজন্বকর্মচীরী ১৩ বিধিমতে স্থানীয় তাদস্ত করেন, 

তিনি ইহা নিষ্ধীরণ করিবেন যে উৎকর্ষসাধনের কার্ধ্য কর! হইয়াছে 
কিনা, ও যদি করা হইয়া থাকে, তবে কোন্ সময়ে, কত থরচায়, 

ও কাহার খরচাঁয় করা হইয়া্ছ, এবং খরচার কত অংশ ভূম্যধিকারী 
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বহন করিয়াছেন, এবং সেই কার্ধ্য এ আইনের ৭৬ ধারার অর্থমতে 

কোন উৎকর্ষসাধন ফিনা। এবং তৃম্যধিকারী কর্তৃক আইনসঙত ভাবে 
করা হইয়াছে কিনা, এবং এ উতকর্ষপাধন .৭৬ ধারার (২) প্রকরণের 

(উ) দফার অন্তর্গত হইলে? প্রথম উৎকর্ষসাধন জন্য পূর্ব হইতেই 

বদ্ধিত খাজনা দেওয়া হইতেছে কিনা, এবং তন্বারা কোন্ কোন্ 

প্রজা লাভবান হইয়াছেন ও ফি পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন। 

রান্বকর্মচারী তাহার স্থানীয় তদন্তের ফল কোন কাধ্যানুষ্ঠানে লিপিবদ্ধ 

করিবেন। কালেইর ভিন্ন অন্য কোন কর্মচারী স্তানীয় তদন্ত করিলে, 

তিনি তাহার কার্য্যানুষ্ঠানলিপি কালে্উরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন | 

স্কানীয তদন্তের পর কালেক্টরের আদেশ। 

১৬। কালের স্থানীয় তদন্তের কার্যানুষ্ঠানের লিপি পাঠ করিয়। 

ও বিচার করিয়া, এবং আবশ্তুক বিবেচনা করিলে আরও তদস্ত করিয়া, 

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারীকরণসন্বন্ধে মঞ্চুীর বা না-মঞ্জুরীর 

আদেশ দিবেন) এবং রেজিটারীকরাঁর আদেশ দিলে, তিনি স্পষ্ট করিয়া 

লিখিবেন যে, তাহা এ আইনের ৭৬ ধারার (২) প্রকরণের (ও) দফার 

অন্তর্গত কিনা, এবং অন্তর্গত হইলে. প্রথম উৎ্কর্ষাঁধন জন্য কত 

বদ্ধিত খাকজন! দেওয়া হইতেছে । 
উৎকর্ষনাঁধনসম্বন্ধে গ্রমাণ-লিপিবদ্ধকারী কর্ম্চাপীর ক্ষমতা । 

১৭। এ আইনের ৮১ ধারার (১) প্রকরণমতে প্রমান-লিপিবদ্ধকারী 

প্রত্যেক রাজস্বকর্চারী, মৌকদ্ধমার বিচারকার্ধো কোন দেওয়াশী 

আদালত যে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, সেই সমস্ত ক্ষমত। পরিচালনা 

করিতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী কার্ধ্যবিধি আইনের ১৮ অর্ডারের 

৫ ও ৮ রুলের বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন | 
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চল্ভুর্থ অশ্র্যান্স ॥ 

ভূমাধিকারীর নিজ-জমির লিপি। 

ভুম্যধিকারীর নিজ-জমি লিপিবদ্ধকরণ জন্য কাহার 

নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। 

১৮। 'ঈ আইনের ১১৮ ধারামতে দরখাস্ত কালেক্টরের নিকট 

করিতে হইবে। অন্ত কোন রাজস্বকর্মচারীর নিকট এরপ দরখাস্ত 

করা হইলে তিনি তাহা কালেক্ীরের নিকট পাঠাইরা দিবেন । 

এ দরখান্তে কি কি বিষয় থাঁকিবে। 

১৯। যে পক্ষ 'ঈরূপ দরখাস্ত করিয়াছেন তিনি উহাতে স্বাক্ষর 

করিবেন, এবং যতদুর সম্ভব নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত গুলি দরখাস্তে 

লিখিবেন £-- 

(ক) মালের নাম, তৌজি নম্বর এবং রাজন্ব ; 
(খ) রেজিষ্রীকুত ভূম্বামীদের নাঁষ, এবং তাহাদের প্রত্যেকের 

অংশ) 

(গ) দরথান্তে উল্লিখিত প্রত্যেক ভূমিখণ্ড কোন্ গ্রামে অবস্থিত 
এবং তাহার পরিমাণ ও চৌহদ্দি সম্বলিত বিশদ বর্ণনা । 

(ঘ) «কান প্রজা] উহা দখল করিতে থাকিলে, এরূপ প্রতে।ক 

ভূমিখণ্ডের প্রজার নাম 7 এবং 

() দরখাস্তের হেতুসমূহ। 

দরখাস্তপ্রাপ্তির পর তদস্ত। 

২৯। কালের দরখাস্ত পাইয়া দরখাস্তকারীকে ব! তাহার কর্মচারীকে 

পরীক্ষা করিয়া যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্ত করিবেন, 
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এবং কার্ধ্যানুষ্ঠান চলিবার আদেশ দিবার পূর্বে আরও বিশদ বিবরণ 
চাহিতে পারেন। কালেক্টর কাঁধ্যাস্ুষ্ঠান চলিবাঁর আদেশ করিলে, 

তিনি কোন নিম্ন রাজস্বকর্চীরীর নিকট তথস্ত ও রিপোর্টের জন্ত 

দরখাস্তটী পাঠাইতে পারেন । 

প্রয়োজন হইলে জমি মাপকরণ ও তাহার থরচা আমানতকরণ। 

২৯। গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উপযুক্ত কাধ্যকারক 

দ্বারা ভূমির পরিমাণ মাঁপ করিয়া নিষ্ধীরিত না হইয়া থাকিলে, কিন্বা 

ধথেষ্ট কারণবশতঃ পুনরায় মাপকরা উচিত বিবেচিত হইলে, কালেক্টর 
উক্ত ভূমি মাপ করিবার আদেশ 1দবেন, ও মাপ করিবার আনুমানিক 

খরচা নিদ্ধারণ করিয়! দরখাস্তকারীকে এ টাকা একসঙ্গে বা কিস্তিতে 

কিস্তিতে (তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন ) আমানত করিবার 

আদেশ দিবেন । 

কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদন্ধকরণ | 

২২। কালেক্টর যদি স্থির করেন যে উক্ত জমি বা তাহার কোন 

ংশ এ আইনের ১২* ধারার অর্থমতে ভূম্যধিকারীর নিজ জমি, তাহা 

হইলে তিনি এ মর্মে কার্য্যামুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিবেন, ও ভূমির জরিপ 
দ্বারা নিষ্ধীরিত কোন মানচিত্রও নথিহৃক্ত করিবেন । 

এ আইনের ১১শ অধ্যায় অনুসারে কার্যকারী কর্খ্চারীগণের 
প্রতি ৩৮ হইতে ৪৫ বিধি গুলি খাটিবে। 

২৩। এ আইনের ১১শ অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকারী কোন 

রাজন্বকর্ম্চারী সম্বন্ধে এ আইনের ১*ম অধ্যায়মতে কার্যকারী কোন 

রাজস্বকর্শচারীসন্বন্ধীয় ৩৮ হইতে ৪৫ বিধিগুলি খাটিবে। 
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গ্পঞ্ুওম আধ্যাজ্স। 

ভূম্যধিকারীর ফী ও তূম্যধিকারীর হস্তান্তর-ফী আদায় ও প্রেরণ। 

এই অধ্যায়ে “হস্তাস্তর-ফী শবের অর্থ । 

২৪। এেই অধ্যায়ের বিধিগুলিতে 'হস্তাস্তর ফী' অর্থে, উ আইনের 
১২) ১৩) ১৫) ১৮ (১) কে) ধারাগুলিমতে দেয় ভূম)ধিকারীর ফী, এ 

আইনের ২৬গ এবং ২৬৮ ধারাগুলিমতে দেয় ভূম্যধিকারীর হস্তাস্তর-ফী, 
এবং ২৬জ্ বা ৪৮জ ধারামতে ভূম্যবিকাঁরীকে দেয় ফীও বুঝাইবে | 

ফী জগ্ত নোটিশ এবং খরচা । 

২৫। (১) এ আইনের ১২) ১৩১ ১৫১ ১৮ (১) (ক)। ২গ, ২৬৬, 

২৬৮), ২৬জ এবং ৪৮জ ধারাঁগুলিমতে নোটিশে £ই বিধিগুলির 

পশ্চাল্লিখিত ২নং হইতে ৭নং ফরমে যে বিবরণগুলি দেওয়া আছে, 

তাহা যতদূর সম্ভব লিখিত থাকিবে । 

(২) এই নোটিশ জারীর খরচার অন্ত প্রত্যেক যোতের বা মধাস্বাত্বের 

হস্তান্তরবাবদ ১২ পরওয়ানা ফী লওয়া হইবে 7 কিন্তু অনেকগুলি যোত 

বা মধ্যদ্বত্ব যদি একই হস্তান্তরের দলিলতুক্ত হয় ও একই ভূম্যধিকারী 
বা সরিক-ভূম্যধিকাবীবর্গের অধীনে দখলী হয়, তাহা হইলে মাত্র ১২ 

টাকার একটা ফী দেয় হইবে। 

(৩) হশ্স্তর-ফী পাঠাইবার খরচা, ফীর শতকরা ১*২ টাঁক। 
হিসাবে হইবে। কিন্ত আট আনার কম হইবে না ; এক আনার অংশকে 

পূর্ণ এক আনা বলিয়া ধরা হইবে । 

(৪) হস্তাস্তর-ফী মগদ টাকায় এবং পরওয়ানা-ফী ও পাঠাইবার 

খরচা কোর্টফী-ট্টাম্পে দিতে হইবে; উহা রেজিষ্টারীকারী কর্মচারীর 

[নকট অথবা আদালতের নিকট (স্থলভেদে যেরূপ হয় ) দিতে হইবে। 



নিয়মাবলী ২৪৯ 

কাহার উপর ও কখন নোটিশ জারী করিতে হইবে। 

২৬। (১) যদ্দি একথাত্র ভূম্যধিকারী হয, কিংবা ছুই বা ততোধিক 

সরিক-এজমালী ভূম্যধিকারী হয় এবং ৯৯ক ধারামতে তাহাদের কোন 
কমন এজেন্ট থাকে বাঁ ৯৫ ধারামতে নিযুক্ত কোন কমন ম্যানেজার 

থাকে), তাহা হইলে ২৫ বিধিতে উল্লিখিত নোটিশ এ্ররূপ একমাত্র 

ভূম্যধিকারীর বা তাহার এজেন্টের উপর, বা স্থলভেদে কমন এজেন্টের 
বা কমন ম্যানেজারের উপর, জারী করিতে হইবে । 

(২) যদ্দি একাধিক ভূম্যধিকারী থাকে; এবং ত্াভাদের কোন কমন 

এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার না৷ থাকে) তাহা হইলে নোটিশে ধাহাদের 

নাম আছে এরপ প্রাতোক এজমালা ভূম্/ধিকারীর উপর (নোটিশ জারী 

করিতে হইবে । 

(৩) কালেরর বা অন্ত যে কর্মচারী নোটিশজারীকরণের আদেশ 
দন্তখত করেন, তিনি অন্ুসর্ধান করিয়া দেখিবেন যে, হস্তান্তর-ফা 

ট্রেজারীতে জমা দেওয়৷ হইয়াছে "কনা, এবং পর ওয়ানা-ফী ও পাঠাইবার 

খরচা কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্পে দেওয়া হইয়াছে কিনা । 

জারীর প্রণালী । 

২৭। (১) ২৫ বিধিমতে প্রত্যেক স্থালে, কালেক্রের উপর যে 

নোটিশজারী করিতে হইবে তাহা ছাড়া অন্য নোটিশ ভারতবর্ষীয় 

ডাকঘর বিষয়ক আইনের ষষ্ঠ অধ্যারমতে রেজিষ্টারীডাকে পাঠান হইবে, 

এবং প্রীর্িত্বীকার জন্য ফী (2010109%/190£101৮ 0০০) দিতে হইবে । 

(২) প্লেজিষ্টারী ডাকে পপ্ররিত নোটিশের প্রাপ্তিম্বীকারপত্র পাওয়া 
না গেলে, 'ই নোটিশের একখানি নকল ছুই সপ্তাহ ধরিয়া কালেই্টরের 



২৫০ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন 

আঁফিসে লটকাইয়! রাখিয়া জারী করা হইবে। এবং তৎপরে এ নোটিশ 

যথারীতি জারী কর! হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে । 

২৬ (১) বিধি লিখিত স্থলে হস্তাস্তর-ফী প্রেরণ । 

২৮। (১) যেস্থলে হস্তাস্তর-ফী সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টকে দ্েয় 

হয় বা রেভিনিউ বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে কোন স্যত্ত মহালকে । (109 
১১৪৮৩), কিংবা কোট-অফ-ওয়ার্ডসের কর্তৃত্বাধীন ও ট্রেজারিতে 

যাহার জন্য বিশেষ হিসাবের খাত! রক্ষিত হয় এরূপ কোন মহালকে, 

বা ধাহার জন্য ২৯খ বিধিমতে বিশেষ হিসাব খোলা হইয়াছে এরূপ 

কোন ভূম্যধিকারীকে দেয় হয়, তাহা ছাড়া ২৬ (১) বিধিতে লিখিত 
স্থলে ২৭ (১) বিধিমতে প্রেরিত নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাওয়া 

গেলে, হ্তাস্তর-ফী উক্ত ভূম্যধিকারীকে বা তাহার এজেন্টকে, বা 
, কমন এজেণ্টকে বা কমন ম্যানেজারকে (স্থলভেদে যেরূপ হয়) 

মনিঅর্ডারে পাঠাইয়। দেওয়া হইবে । নোটিশের প্রাপ্তি্বীকারপত্র পাওয়। 

না গেলে, উক্ত একমাত্র ভূম্যধিকারী বা তাহার এজেন্টের লিখিত 
দরখাস্ত ক্রমে তাহাকে দে ওয়। হইবে বা মনিঅর্ডার দ্বারা পাঠান যাইবে । 

(২) মনিঅর্ডারের কুপনে ও স্বীকাঁরপত্র-অংশে কালেক্টরের কেস্ 

নম্বর) ও মনিঅর্ডার-সংক্রান্ত হস্তাস্তর-ফীর বিশদ বিবরণ মে নোটিশে 

আছে, সেই নোটিশের তারিখ লিখিত থাকিবে । 

২৬ (২) বিধিমতে হস্তান্তর-ফী প্রদান । 

২৯। (১) যেস্থলে নিয়লিখিত উপবিধিগুলি মতে, &উ আইনের 
৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষ বিধিমতে কোন দরখাস্তে শ্বতন্ত্রভাবে টাকা 

দেওয়া হয়, সেই স্থলব্যতিরেকে, ২৬ (২) বিধিতে উল্লিখিত স্থলে 



নিয়মাবলী ২৫১ 

নোটিশে লিখিত সমূদ্য় সরিক-ভৃষ্যধিকারীর দরখান্তক্রমে ও তাহারা 
একযোগে রসিদ দিলে' তবে হস্তাস্তর-ফী দেওয়া যাইতে পারে । 

(২) খী আইনের ২৬গ ধারার (৩) দফার প্রথম বিশেষবিধিমতে) 
২৬ ধারার নোটিশে উল্লিখিত কোন সরিক-তৃম্যধিকারী, কোন দখলী- 
সবত্ববিশিষ্ট রাঁইয়ত কর্তৃক যোত হস্তাস্তর করার জন্ঠ হস্তাত্তর-ফীর 
মধ্যে তাহার প্রাপ্য অনুপাত হিসাবে অংশ লইবাঁর জন্য দরখাস্ত 
করিতে পারেন। দেওয়ানী কার্য)বিধি আইমমতে আরজীতে যেরূপ 

সত্যপাঠ থাকে, এ দরখান্তও সেইরূপ .সত্যপাঠযুক্ত হইবে, এবং 

অন্যান্য সরিক-ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা, এবং ২৬ বিধিতে 

উল্লিখিত নে।টিপে ভৃম্যণিকারী বলিয়া ধীহাঁদের নাম লিখিত হইয়াছে 
তাহাদের নাম ও ঠিকানা, এবং তাহাদের প্রত্যেকের কত অংশ তাহাও 

(লখা থাকিবে । ই দরখাস্তের সহিত এই নিয়মাবলীর পশ্চাল্লিখিত 

৭ নম্বর ফরম অনুসারে নোটিশও দিতে ভইবে ; এ নোটিশ উপরোক্ত 

প্রত্যেক সরিক ৰা ব্যক্তির উপর কাঁলেক্টার জারী করাইবেন | 

(৩) কালেক্টরের সম্মুথে এরূপ সরিক-ভূম্যধিকারী বা ব্যক্কি বা 

তাঁহার ক্ষমতাপন্ন এজেণ্ট বা কমন এজেন্ট খা কমন ম্যানেজার যদি 

উপস্থিত না থাকেন, তবে 'ইীরূপ প্রত্যেক নোটিশই ডাকঘর বিষয়ক 
আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়মতে পপ্রাপ্তিত্বী কারপত্র” ; 801010%15010701)1 

009) সহিত রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাইরা দেওয়া হইবে, এবং 

কালেইরের সম্ুথে এরূপ প্রতে)ক দরখাস্ত দাখিল করা হইলে দরখান্ত- 

কারীকে ১২ পরোয়ানা-ফী কোর্ট-ফী ষ্ট্যাম্প দ্বার! দিতে হইবে । 

(8) উপরোক্ত (৩) উপবিধিতে উল্লিখিত নোটিশজ্ারীর পর কালের 

যদি দেখেন যে, দরখান্তকারী যে অংশ দাবী করিতেছেন সে সম্বন্ধে 



২৫২ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন 

কোন বিবাদ নাই, তবে দেই অংশের অন্গপাতে হস্তাস্তর-ফীর অংশ 

কালের তাহাকে দিবেন। 

(৫) কালেক্টার যদি দেখেন যে, উক্ত অংশ সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছে, 

কিংবা যদি দরখান্তকারীর নাম ২৬ বিধিমতে নোটিশে উল্লিখিত ন| 

থাকে, এবং সবিকগণও একযোগে রসিদ দিয়া টাকা গ্রহণ করিতে 

স্বীকৃত না হন, তবে উক্ত পক্ষ দেওরানী আদালত হইতে ডিক্রী 
বা আদেশ না পাইলে তীহাকে কোন টাক। দে ওয়! হইবে না। 

(৬) একই স্বত্বে এবং স্বার্থে দ্রখাস্তকারী দাবী করিলে, (২) 
উপবিধিমতে কোন দরথান্তে হস্তাত্তর-ফীর ছুই বা ততোপিক দফা 

একই দরখাস্তের অন্ততুক্ত করা যাইতে পারেঃ এবং অন্ঠান্য স্রিকগন 

একই হইলে আর পৃথক পরোয়ানা-ফী দিতে হইবে না । 

(৭) ২৬ বিধিমতে নোটিশে উল্লিখিত কোন সরিক-ভূম্যধিকারী 
(২) এবং (৩) উপবিধিমতে নোটিশের জবাবস্বরূপ দরখাস্ত করিলে, 

উন্ক দগথান্ত আইনের ২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে 

দরখাস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এবং এ দরখান্তে অন্য কোন নৃতন 

সরিক-ভূমাধিকারীর নান উল্লেখ করা না হইলে, বা দরথাস্তকারী 

ভিন্ননপ অংশ বা স্বত্বের দাবী না করিলে, অন্ান্ত সরিকগণকে আর 

পুনরায় নোটিশ দিবার প্রয়োজন হইবে না। 

(৮) ট্রেঞারী হইতে প্রত্যক্ষভাবে লওয়া না হইলে, এই বিধিমতে 
হস্তান্তর-ফী মনিঅর্ভার দ্বার! ভূম্যধিকাঁরীর নিকট, কিংবা! তীহার কমন 
এজেন্ট বা কমন ম্যানেজার কেহ থাকিলে, তাহার নিকট, (প্রেরণ 

করা হইবে) কিন্তু যেস্থলে এ টাঁকা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেন্টকে দেয় 

হয়, বা রেভিনিউসবোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে কোন ন্তস্ত মহালকে ( 085 

830209 ), কিংবা কোর্ট-অফ.:ওয়ার্ড সের কর্তৃত্বাধীন ও ্রেঞ্জারীতে 
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যাহার অন্ত বিশেষ হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় এইরূপ কোন মহালকে 

বা ধাহার জন্ত ২৯ধ বিধিমতে বিশেষ হিসাব খোল! হইয়াছে এপ 

কোন ভৃম্যধিকারীকে দেয় হয়, যেস্থলে এই বিধি খাটিবে না। 
( পরবত্তী বিধি প্রষ্টব্য ) 

£গভর্ণমেন্ট বা কোর্ট-অফ.ওয়ার্ড সের কর্তৃত্বাধীন মহাল 

ইত্যাদির প্রাপ্য ফাঁ প্রদান। 

২৯ক। গভর্ণমেণ্টের, বা রেভিনিউ-বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনা কোন 
মস্ত মহালের, বা কোর্ট*মফ-ওয়ার্ডসের কর্তৃত্বাধীন ও ট্রেজারীতে 

যাহার অন্য বিশেষ হিসাবের খাতা রক্ষিত হয় এরূপ কোন মহালের, 

প্রাপ্য হস্তাস্তর-ফী ট্রেজারীর হিসাবে বা উক্ত মহ্ালের বিশেষ হিনাবে, 

স্থলভেদে যেরূপ হয়। সরাসরি জমা হইবে । 

ভূম্যধিকারীর খতিয়ান বহি। 

২৯থ। কোন মহীলের, মধ্যস্বাত্বের ৰা উহার অংশের কোন একমাত্র 
ভূম্যধিকারী বা সমুদ্বর সরিক-ভূম্যধিকারী কালেক্টরের নিকট খতিয়ান- 

বহির-্অন্ত দরখাস্ত করিলে, তাহাদের স্বপক্ষে দেয় হস্তাস্তর-ফীর অন্য 

তাদের নামে বিশেষ হিসাব বা খতিক়াঁন-বহি খোলা যাইতে পারে; 

কিন্ত বিশেষবিধি এই যে, এজমালী ভূম্যধিকারীদিগের স্থালে। সেই মহালে 

বা মধ্যস্বত্বে বা উহার অংশে (যাহার নিমিত দরখাস্ত করা হইয়াছে) 

তাহাদের অংশ একই প্রকারের (01010070 ) হইলে তবে এ্ররূপ 

হিসাব থোলা হইবে । এবং আরও বিশেষ বিধি এই যে, ভূম্যধিকারী 
কোন রাজস্বপায়ী মহালের বা নিষ্চর সম্পত্তির মালিক হইলে, তাহার 

নাম কালেক্টারের ল্যাও রেজিন্রেসন রেজিষ্টারে যথাবিধি হিপিবদ্ধ 

থাকিলে তবে এ হিসাব খোলা হইবে । 



২৫৪ বশীর প্রক্তান্বত্ব বিষয়ক আইন 

উদাহরণ । চওছ, এই ছুই গ্রাগ মিলিয়া একটী মধ্যম্বত্ব হইয়াছে, তাহাঁর 

অধিকারী তিন ব্যক্তি ক,থ ওগ। চ খামে তাহাদের ।*১1* ও ॥* করিয়। অংশ, 

এবং ছ গ্রামে ক'র ।/* ও খ'র।”* এবং গ'র কোন অংশ নাই। এস্কলে তাহাদের 

চও ছ এই ছুই গ্রামের জন্য একটা খতিয়ান খোল! বাইতে পারে না, কিন্তু চ গ্রামের 

জন্য একটী খতিয়ান ও ছ গ্রামের জন্য পৃথক আর একটী খতিয়ান খোলা যাইতে 

পারে। 

(২) এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তই দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনমতে 

আরজির গ্তায় সত্যপাঠধুক্ত হইবে, এবং তাহাতে মহালের বা মধাদ্বত্তের 
বা তাহার অংশের (স্থল বিশেষে যেরূপ হর) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা) গ্রামের 

নাম, থানার নাম। এবং শ্বত্বের লিখন প্রস্তত হইয়। থাঁকিলে। যে 

খতিয়ানে লিখিত হইয়াছে সেই খতিয়ানের ক্রমিক নম্বর, দিতে 

হইবে। সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর নাম ও ঠিকানা ও তাহাদের 
নিজ নিজ মংশও তাহাতে লিখিত থাকিবে 

(৩) মহালের বা মধ্যতধত্বের বা তাহার অংশের বর্ণনা ও ২৬ 

বিধিমতে নোটিশে লিখিত ভূম্যধিকারীদের নাম যদি উক্ত বিশেষ- 

খতিয়ান-বহির জন্য দরখান্তে লিখিত নাম ও বর্ণনার সহিত মিলিয়া 

যায়। তবে হস্তীস্তর-ফী সমুহ উক্ত খতিয়ানবহি-ভুক্ত কর! হুইখে, ও 

সেই মন্দ সংবাদ ২৬ বিধিমতে হম্তাত্তরের নোটিশের মেমোর সহিত 

ভূম্যধিকানীর নিকট পাঠান তইবে। 

৪) ধাহার দরখাস্তক্রমে বিশেষ খতিয়ানবহি খোলা হইয়াছে, 

সেই তৃমাধিকারী খতিয়ানবহিতে তাহার নাষে যে টাকা জমা আছে 
তাহা পাইবার জন্ত কালেউরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন ; এবং 

তদনুনারে কালেক্টার, কোন বিবাদ না থাকিলে, তাহাকে তাহা দিতে 

পারেন । 
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(৫) উপরোক্ত (৪) উপবিধিমতে প্রত্যেক দরখাস্ত, ভূম্যধিকারীদের 

মধে) কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, ও পরিবর্তন হইয়া থাকিলে 
কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা লিখিত থাকিবে, এবং উক্ত দরখাস্ত 

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে আরবজির স্তাঁর সত্যপাঠযুক্ত হইবে । 

(৬ কোন সরিক-ভূম্যধিকারী (৪) উপবিধিমতে তাহার অংশ 

ত্বতন্ত্রভাবে দিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, তাহা প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনের 

২৬গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে দরখাস্ত বলিয়া গণ) হইবে) 

কিন্তু তাহার অংশ সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকার জন্য বা এরূপ অন্ত 

কোন কারণে যদি কালের অন্ত কোনরূপ আদেশ না দেন) তবে ২৯ 

বিধির বিধান গুযোজ্য হইবে না, ও অন্যান্য সরিক-ভূম)ধিকারীদের 
উপর আর নোটিশ জারী করিবার প্রয়োজন হইবে না। 

(৭) এই বিধিমতে বিশেষ-খতিয়ানবতি রাখিবাঁর জন্তঃ প্রত্যেক 
স্বতন্ত্র হিসাবে নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক ফী আদায় করা হইবে :-- 

সমগ্র মহালের বা মধ্যম্বত্বের রাজস্ব বা খাজনা ১০৯২ টাকার 
অধিক না হইলে......১২ টাকা) অগ্ত সকল স্থলে......২৫২ টীকা । 

(৮) ভূমাধিকারী বা কোন সরিক-ভৃম্যধিকারী উহার রক্ষণসত্বন্ধে 
অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে, উক্ত খতিয়ানবহি বন্ধ করা হইবে। (৭) 

বিধিমতে বিহিত বাৎসরিক ফী দেওয়া না হইলে বা কোন বিবাদ 

থাকার জন্ত বা এরূপ অন্ত কোন কারণে এরূপ খতিয়ান বহি 

রাখা বাঞ্চনীয় নহে বলিয়া কালের মনে করিলে, তিনি এরূপ খতিয়ান 

বহি পুনরারস্ত (761)9%/ ) করিতে অস্বীকার করিতে পারেন । ১লা 

এপ্রিল হুইতে ৩১ মার্চ পর্যযস্ত এরূপ হিসাব বহির বৎসর ধরিতে হইবে, 
ও ফা অগ্রিম দের হইবে। 



২৫৬ বঙ্গীয় প্রজাত্বত্ব বিষয়ক আইন 

হত্তান্তর-ফী কখন আমানত রাখা হইবে ও কখন 

বাজেয়াঞ্ড করা হইবে। 

২»গ! (১) যেস্থলে হস্তান্তর-ফী মনিঅর্ডারদ্বারা প্রেরিত হইয়াছে 

কিন্তু গ্রহীতা তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেস্থলে, এবং যেস্থালে 

ট্রেজারীর হিমাবে কিংবা ২৯ক বা ২৯খ বিধিমতে বিশেষ খতিয়ান- 

বহিতে টাকা জমা করিয়া লওয়া হইয়াছে কিংবা অন্য কোন প্রকারে 
দেওয়। হইয়াছে, গেস্কলব্যতিরেকে অন্ত স্থলে; উক্ত টাকাবা তাহার 

যাহা বাকী থাকে তাহা ২৬ বিধিতে উল্লিখিত নোটিশ জারীর তারিখ 

হইতে ৫ বদর কাল আমানত করিয়া রাখা হইবে । 

(২) এরূপ কাল উত্তীর্ণ হইলে, দেই জিলার কালেক্টার, ব! সব- 

ডেপুটি কালেক্টরের নিয়তর নহে একূপ যে কর্দুচারী কালেক্টর কর্তৃও 
হস্তাস্তর-ফী-সম্পকাঁয় বিষয় সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ঘোষণ! 
করিবেন যে, যে সমস্ত হস্তাস্তর-ফী কালেইরের আফিসে জমা আছে, 
এবং ষ্বাহ| গ্রহণের জন্য কোন দরখাস্ত হয় নাই) তাহা গভর্ণমেন্টে 

বাজেয়াপ্ত করা হইবে । 

হি জগ্যাক্ম। 

নোটিশ জারী। 

৪৬(২) ধারামতে চুক্তিপত্র দাখিলকরণ ও জারীকরণ। 

৩*। এ আইনের ৪৬ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত চুক্তিপত্রের 

খসড়া, যে আদালত উক্ত যোত-দখলের মৌকদ্দমা গ্রহণ করিতে 

ক্ষমৃতাঁপর হন সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং হাইকোর্টের 
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বিছিত নিয়মানুসারে তলবানা দাখিল করিলে, দেওয়ানী কাধ্যবিধি 

আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যে প্রকারে জারী হয, সেই প্রকারে 

তাহ! রাইয়তের উপর জারী করা হইবে । 

৬১ ধারার (ঘ) দফাস্থলে আমানতগ্রহণের শোটিশ জারীকরণ । 

৩১। এ আইনের ৬৩ ধারার '%*। প্রকরণে উল্লিখিত ৬১ 

ধারার (ঘ। দফাস্থলে, আমানত গ্রহণের নোটিশ রেজিষ্টারী চিঠি 

ডাকে পাঠাইয়া জারী করা হইবে কিংবা আদালত 'আবশ্তক বোধ 

করিলে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যেরপে 

জারী করা হয়, সেইরূপে তাহা জারী করা হইবে । 

৭২ (২) ধারামতে সাধারণ নোটিশ প্রচার | 

৩২। ৭২ ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত হস্তাস্তরের সাধারণ নোটিশ 

প্রচার করিতে হইলে, ভম্তান্তরগ্রহীত৷ প্রজাদের উপর একটা নোটিশ 

লিখিয়া দিবেন) উহা ভূম্যধিকাদীর গ্রাম্য কাছারীতে, কিংবা ভূমির উপরে 

কোন স্প্রকাশ স্থানে অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির সম্মুখে লটকাইয়া দে ওয়া 

হইবে এবং হস্তান্তর যে গ্রামপম্পকিত। সেই গ্রামে €ঢাল পিটাইর। 

হন্তান্তরগ্রহীতার নিকট পূর্বব ভূম্যধিকাপীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে 
বলিরা ঘোষণা করিয়া, উক্ত নোটিশ প্রচারিত হইবে। হস্তাস্তর- 

গ্রহীতা উচিত বিবেচনা করিলে, যে আদালত উক্ত যোতবাবদ 

বাকীখাজনার যোকদ্দমা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন সেই আদালতে 

নোটিশজারীর জন্য দরথান্ত করিতে পারেন, এবং হাইকোর্টের বিহিত 

নিয়মান্থসারে পরোয়ানা-ফী দাখিল করিলে, পুর্ববোল্লিখিত রূপে আদালত 

নোটিশ জারী করিবেন । 

১৭ 
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রাইয়ত কর্তৃক ইস্তফার অভিগ্রায়ের নোটিশ। 

৩৩। রাইয়ত যদি প্রান্বত্ব আইনের ৮৬ ধারার (২) প্রকরণমতে 

কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিজে ভূম্যধিকারীর উপর ইস্তফা 

দিবার অভিপ্রায় জানাইয়া নোটিশ জারী করিতে পারেন; কিন্তু 

তিনি তী ধারার 18) প্রকরণণতে কাধ্য করিতে ইচ্ছা করিলে, 

হাইকোর্টের নিয়মানুপারে পরোয়ানা-ফী দাখিল করিলে, দেওয়ানী 

কাধ্যবিধি আইনানুদারে বিবাদীর উপর সমন যেরূপে জারী করা হয় উক্ত 

রাইয়তের ইস্তফ। দিবার অভিপ্রার়জ্ঞাপক নোটিশও সেইরূপে জারী করা 

হইবে। 

প্রজাকর্তক পরিত্যাগের অভি প্রায়ের নোটিশ । 

৩৪। এ আইনের ৮৭ ধারার (২) প্রকরণমতে প্রজার স্বীয় যোত 

পরিত্যাগের নোটিশ, এই বিধিগুলির পশ্চাংলিখিত ৮ নম্বর ফরম 

অনুসারে হইবে ও দাকর লিখিযা দাখিল করিতে হইবে । তাহাদের 

মধে) একখানি নোটিশ পরিত্যক্ত যোতের্ উপর পোল পিটাইয়া 

প্রকাশিত হইবে, এবং তৎপরে নথিভুক্ত করিয়া রাখা হইবে) 

এবং অপর (নাটিশখানি, অন্ততঃ ছুইজন সাক্ষীর সম্মুখে যৌতের 
উপর কোন বসতবাটাতে বা বৃক্ষে বা অন্য কোন স্প্রকাশ বস্তুর 

উপর লটকা: হইবে । ভূমাধিকারী কর্তৃক ১২ ফী দেয় হইবে। 

১৫৫ ধারামতে প্রজার প্রতি নোটিশ। 

৩৫। তী আইনের ১৫৫ ধারামতে প্রজার প্রতি নোটিশ, যে 

আদালত উক্ত যোতের বাকীখাজনার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে 

ক্ষমৃতীঁপনন, সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং হাইকোর্টের 
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নিয়মবিছিত ফী দেওয়৷ হইলে, দেওয়ানী কারধ্যবিধি আইনমতে বিবাদীর 

উপর সমন যেরূপে জারী করা হয়) এ নোটিশ সেইরূপে জারী কর! হইবে । 

ভৃম্যধিকারীর উপর দায়ের নোটিশ জারীকরণ। 

৩৬। (১) কোন একমাত্র ভূম্যধিকারীর অধীনে, বা ধাহাদের 

২৬(ক) বিধিতে উল্লিখিত কোন কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার 

আছে, এরূপ ছুই বা ততোধিক ভূম্যধিকারীগণের অধীনে, কোন তৃমি দখল 
করা হইতে থাকিলে, এ আইনের ১৭৬ ধারায় উল্লিখিত “কান 

দলিলের নকল, এরূপ ভূম্যবিকারীর উপর বা এরূপ এজেন্ট বা 
ম্যানেজারের উপর জারা করা হইবে। 

(২) ছুই বাঁ ততোধিক তৃম্যধিকারীর অধীনে €কান ভূমি দখল 
করা হইতে থাকিলে, এবং তাহাদের পূর্বোক্তৰপ কোন কমন এজেণ্ট 

বা কমন ম্যানেজার না থাকিলে, এরূপ দলিলের নকল-_ 

(ক) যদি কাহারও পূর্বোক্তরূপ কোন কমন এঝেণ্ট বা 
ম্যানেজার ন। থাকে, তবে প্রত্যেক ভূম্যধিকারীর উপর, কিংবা 

(খ) যদি তীহাদের মধ্যে কয়েকজনের পুর্বোক্তরূপ কোন 

কমন এজেণ্ট বা কমন ম্যানেজার থাকে, তবে তাহার উপর, ও যে 

সকল ভূম্যধিকারীর এইরূপ কোন এজেন্ট বা ম্যানেজার নাই তাহাদের 
প্রত্যেকের টপর-- 

জারী করা হইবে। 

(৩) দেওয়ানী কার্ধবিধি আইনমতে বিবাদীর 'উপর সমন যেরূপে 

জারী কর! হয়, সেইরূপে উক্ত নকল জারী করা হইবে । 

(৪) এইরূপ নোটিশজারীর জন্য নিয়লিখিত ফী দিতে হইবে-_ 

(/) (১) উপবিধিতে উল্লিখিত স্থলে) এক টাক!) এবং 
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(%*) (২) উপবিধিতে উল্লিখিত স্থলে, দলিলের প্রথম নকলের 
জনা এক টাকা? ও প্রত্যেক অতিরিক্ত নকলের জন্য চারি আন! । 

১৮*ক ধারার (৬) প্রকরণমতে নোটিশ জারী করিবার প্রণালী । 

৩৭। ১৮*ক ধারার (৬) প্রকরণে উল্লিখিত নোটিশ, দেওয়ানী 

কার্ধ্যবিধি আইনমতে বিবাদীর উপর সমন যে প্রকারে জারী করা হয় 

সেই প্রকারে জারী করা হুইবে । 

সিসিক জিত বজেরনলগের 

হি অধ্যান্ | 

প্রথম ভাগ-_-জরীপকারী ও শ্বত্বের লিখনপ্রস্ততকারী 

কন্মচারীদের ক্ষমতা | 

সেটেল্মেণ্ট ও সহকারী সেটেল্মেন্ট-অফিসারের ক্ষমতা | 

৩৮। ও আইনের দশম অধ্যায়মতে কোন জ্িলাপ জরিপ ও 

স্বত্বের লিখন প্রস্ততকরণার্থ কোন রাজস্বকর্মগিরী নিযুক্ত হইলে, তিনি 
“সেটেল্মেণ্ট-আফিসা'র” বা “আ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেল্মেন্ট-অফিসার” খই 
আখ্যা! সহিত বা আখ্যাব্যতিরেকে নিযুক্ত হইবেন । এইরূপ প্রত্যেক 

কর্মচারীর নিষ্।লখিত ক্ষমতা থাকিবে__- 

(ক) পক্ষগণকে বা দাক্ষীগণকে উপস্থিতকরণ জন্য বা দলিল 

উপস্থিতকরণ বা তাহা পরীক্ষার জন্য কোন দেওয়ানী আদালত যে সবল 

ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন, সেই ক্ষমতাঁসমূহ 3 

(থ) যে স্থানসম্বন্ধে এ আইনের ১*১ ধারামতে কোন আদেশ 

করা হইয়াছে, সেই স্থানের অন্তর্গত যে কোন জমিতে প্রবেশ 
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করিবার ক্ষমতা, এবং তাহা জরিপ করিবার, তাহার সীমানা চিহ্নিত 

করিবার ও তাহার মানচিত্র প্রস্তত করিবার ক্ষমতা ) 
(গ) যে জমিসম্বন্ধে এ আইনের ১০১ পারামতে আদেশ করা 

হইয়াছে, সেই জমির উৎপার্দিকা শক্তি নিরূপণ করিবার জন্য তাহা? 

ফসল কাটিবার, শন্ত ঝাঁড়িবার ও উৎপন্ন শশ্ত ওজন করিবার ক্ষমতা) এবং 

(ঘ) পেঁওয়ানী কার্যযবিধি আইনের বিধানমতে যে সকল খুলে 

প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইনের দশম অধ্যার়মত কোন কার্যান্ুষ্ঠানের বিরুদ্ধে 

আগীল চলিতে পারে, সেই সকল স্থলে শ্বচপ্তে ইংরাজী ভাষায় সাক্ষীর 
জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমত। | 

আযাসিস্ট্াণ্ট সেট্ল্মেন্ট অফিসারের অতিরিক্ত ক্ষমতা । 

৩৯। “আাদিস্টান্ট সেট্ল্মেন্ট-অফিসাধ” এই আখ্যা যে 
রাজস্বকর্শৃচারী নিষুক্ত হন, তাহার প্রতি, বঙ্গীয় জরিপ আইনমতে 

“আ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট অফ শ্তব্ভে* ও ডেপুটী কালেক্টারের যে 

সকল ক্ষমতা আছে? তাহা এততন্বারা স্তন্ত হইল । 

মেটেল্মেণ্ট অফিসারের অতিরিক্ত ক্ষমতা । 

৪*| *সেট্ল্মে্-মফিসার” এই আখ্যায় যে রাজস্ব কর্মচারী 
নিষুঞ্ত, হন তাহাব প্রতি, বঙ্গীর জরিপ আইনমতে স্ুপারিপ্টেপ্ডেন্ট অফ 

স্তরভের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহা এতদ্বারা ন্যান্ত হইল । 

মেটেল্মেণ্ট ও অ)াসিস্ট)ণ্ট সেটেল্মেপ্ট-অফিপাঁরের অতিরিক্ত ক্ষমতা । 

৪১। «হসটেল্মেন্ট-সফিসার” ও “আযাসিসট্যাণ্ট সেটেল্মেণ্ট- 

অফিপার” এই আখ্যার় যে রাজস্ব কর্মচাপী নিযুক্ত হন, তাহার প্রতি, 

মৌকাদ্দমা বিচারের অন্য দেওয়ানী আদালত নে কল ক্ষমতা পরিচালন 

করিতে পারেন, সেই সকল ক্ষমতা! এতম্বারা স্তস্ত হইল। 
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আযাসিস্টাণ্ট সেটেল্মে্ট-অফিসারকে কতকগুলি বিষয়ের ভার-সমর্পণ 

করিতে সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা । 

৪২। *নেটেলমেপ্ট-অফিমার” আখ্যায় যে রাজন্বকর্মাচারী নিযুক্ত 

হন, তিনি কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা) তাহার অধীনন্থ 
কোন আ্যাসিস্ট্যা্ট সেটেল্মেণ্ট-অফিসারের নিকট নিয়লিখিত বিষয়গুলি 

নিষ্পত্তির জন্য সমর্পণ করিতে পারেন-- 

(ক) ১০৩ক ধারামতে আপত্তি; 

(খ) ন্যাষ্য খাজনা ধাধ্যকরণ ও তৎসহ হারের তালিকা প্রস্তত 

করণ । 

(গ) এ আইনের দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ অনুসারে 

বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্ততকরণ 

(ঘ) ১*৪খ (৩) ধারা বা ১০৪৬ ধারাঁনতে আপাত ) 

($) ১০৫ ধারামতে গ্যাধা খাজনা ধার্যকরণ নিমিত্ত দরখাস্ত 

(5) ১০৬ ধারামতে বিবাঁদের বিচাঁর জন্ত অনুষ্ঠিত মৌকদ্দম|। 

: সেটেল্মেন্ট-অফিসারের মৌকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ও অন্থত্র 

পাঠাইবার ক্ষমতা । 

৪৩। পসেটেল্মেন্ট-অফিসাঁর” আখায় নিষুক্ত কোন রাজস্ব- 
কর্মচারী তাহার অধীনস্থ কোন আ্যাসিসট্যাণ্ট সেটল্মেন্ট-অফিসারের 

সেরেস্তা হইতে, ৪২ বিধিতে উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে-কোন 

অনুষ্ঠান স্বীয় সেরেস্তায় লইয়া আসিতে পারেন। এবং নিজেই তাহার 

নিষ্পত্বি করিতে পারেন, বা তাহার অধীনস্থ কোন ত্যামিষ্ট্যাণ্ট 

সেট্ল্মেপ্ট-অফিসারের নিকট নিষ্পত্তির জন্ত পাঠাইয়া দিতে পারেন । 

তিনি শ্রী আইনের ১*৬ ধারামতে কোন বিশেষ মোকদ্দমা বা 
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বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা বিচারের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাপর দেওয়ানী 
আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারেন। 

কোন সেট্ল্মেপ্-অফিসার নিষুক্ত না হইলে জিলার 

কালের তাহার কার্য করিবেন । 

8৪1 কোন জিলায় কোন বিশেষ সেট্ল্মেণ্ট-অফিসার নিযুক্ত 

না হইয়া থাকিলে, সেই জিলার কালেইর & আইনের দশম অধ্যায়মত 

রাজন্বকর্ম্মচারীর সমস্ত কাধ্য সম্পাদন করিবার জন্য এতম্বারা নিযুক্ত 

হইলেন। এবং ৩৮ হইতে ৪৩ বিধিমত সেট্ল্মেণ্ট-অফিসারের সমস্ত 
ক্ষমতা তাহার উপর স্থান্ত হইল। 

ডাইরেক্টর অফ. ল্যাঁওড রেকর্ডসের ক্ষমতা । 

৪৫। ডাইরেক্টর অফ. লাও রেকর্ডদ এতদ্বারা এ আইনের দশম 

অধ্যায়মত রাজন্বকন্মচারীর সমস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হইলেন, 

এবং ৩৮ হইতে ৪৩ বিধিমত সেটুল্মেণ্ট অিসারের সমস্ত ক্ষমত। 

তীঙার উপর অর্পিত হইল। সেই সকল কার্য সম্বন্ধে তিনি ১৪৭ 

(৪) ধারাঁমতে, অন্য রান্গস্ব কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তত হারের তালিকা ও 
বন্দোবস্তি জমাবন্দী দৃট়ীকরণের জন্য প্দৃঢ়কারী কর্তৃপক্ষ” (০700১ 
01116 21001)011ঠ ) বলিয়া গণ্য হইলেন ; এবং অন্য রাজস্ব ঝর্ম্মচারীগণ 

১০৪খ (৩) বা ১০৪৬ ধারামতে আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া যে সকল 

আদেশ দেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে তাহার নিকট ১০৪ছ (১) 

ধারামতে আপীল হইবে। যে স্থলে ডাইরেইর অফ, ল্যাণ্ড রেক্ডদ্ 

স্বয়ং হারের তালিকা বা বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্তুত করেন, সে স্থলে 

রেভিনিউ-বোর্ড প্দুঢ়কারী কর্তৃপক্ষ” বলিয়া গণ্য তইবেন। এবং 

ডাইরেক্টর অফ. ল্যাণ্ড রেকর্ডস আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া যে সকল 
আদেশ দিবেন, তদ্বিরুদ্ধে রেভিনিউ-বোর্ডের নিকট আপীল হইবে। 
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দ্বিতীয়ভাগ-_স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার কার্য্যপ্রণালী। 

১০১ (২) 'ক) ও ১৯৩ ধারামতে দরখাস্ত | 

৪৬। (১) এ আইনের ১*১ (২) (ক) ধারা এবং ১০৩ ধাঁরামতে 

দরখান্তসমূহ কালেক্উটরের নিকট করিতে হইবে, এবং তিনি তাহার 
মন্তব্য সহ এ দরখান্তগুলি ডাইরেক্টর অফ. ল্যাও রেকর্ডসের মাপফত 

কমিশনারের নিকট পাঠাইবেন । 

(২) ১০১ (২) (ক) ধারামতে প্রত্যেক দরথাস্তে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি বণিত থাকিবে-- 

(ক) দরখাস্তকারী ভূম/ধিকারী কি প্রজা ; 

(খ) যেস্থান বা মাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে দরখাস্ত 

করা হইতেছে ; 

(গ) সেই স্থান বা মহাল বা মধ্যন্বত্ব বা তাহার অংশের জমিতে 

দরখাস্তকারীর স্বার্থ । 

(৩) ১০৩ ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে নিয়লিখিত বিষয়গুলি বণিত 

থাকিবে-- 

(ক) দরখাস্তক।রীর অবস্থা, যথা-_তিনি ভৃম্বামী কি মধ্যন্বত্বাধি- 
কারী কি রাইয়ত ) 

(খ) শে বিষয়ে দরখাস্ত করা হইতেছে, তৎস্ন্ধে 'ঈ আইনের 
১*২ ধারায় বণিত বিশদ বিববণ 7 এবং 

(গ) যে মৃহাল বা মধ্স্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে দরখাস্ত 

করা হইতেছে তাহার প্রজার সংখ্যা, এবং সেই সময়ে তাহাদের দেয় 

মোট খানার পরিমাণ, এবং দরথাস্তের অন্তভূ্ত জমির আশ্থমানিক 

পরিমাণ ( এই সকল বৃত্তান্ত দরখাস্তকারী যতদূর দিতে পারেন )। 



নিয়মাবলী ২৬৫ 

(৬) কোন ভৃম্বামী এ আইনের ১০১ (২) (ক) ধারামতে বা ১৯৩ 

ধারামতে দরখাস্ত করিলে, ভূমি রেজিষ্টারী আইন মতে দরথাস্তকারীর 
নাম ও তীহার স্বার্থের পরিমাণ রেজিষ্টারী করা না থাঞ্লে তাহা 

গ্রাহথ হইবে না। 

(৫) কোন মধ্যন্বত্বাধিকারী ১*৩ ধারামতে দরখাস্ত করিলে, মধা- 

্বত্বাধিকারীর স্বত্ব ও তীহার স্বার্থের পরিমাণ উপরিস্থ ভূম)ধিকারী 
কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে, বা কালেইরের নিকট সম্তোষজন করূপে প্রমাণিত 
না হইলে, তাহা গ্রাহা হইবে না। 

(৬) ১০১ (২) (ক) ধারামতে ৫কান দরখাস্ত হইলে কমিশনার উহা 

স্বীয় মন্তব্যসহ স্থানীয গভর্ণমেণ্টের নিকট আদেশের জন্য পাঠাইবেন । 

(৭) ১০৩ ধারামতে কোন দরখাস্ত হইলে, কমিশনার তাহা মঞ্ধুর 

করিতে পারেন, কিংবা তিনি যদি মনে করেন যে, উহা মঞ্জুর করিলে 
নকল বাক্কির স্বার্থের স্্বিধা হইবে না, তবে তিনি কারণ লিপিবন্ধ 

করিয়া ভাহা না-মঞ্তুর কপিতে পারেন । 

(৮) এ আইনের ১০১ (২) (ক) ধারামতে বা ১*৩ ধারামতে কোন 

দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইলেঃ যে মহাল বা মধ্যত্বত্ব বা তাহার অংশসম্বন্ধে 

দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার আম্থমানিক পরিমাণের উপর একর- 
পিছু এক টাকা হিসাবে কালের দরখাস্তকারীকে আমানত করিতে 

বলিবেন । 

(৯) যদি এইরূপে আমানত করা টাকা স্ারা কাধ্যানুষ্ঠানের সমস্ত 
বায় নির্বাহ হইয়াও কিছু উদ্ধত্ত থাকে। তবে অনুষ্ঠান শেম হইলে এ 
উদ্বত্ত টাক] ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। যদি এ আমানতা টাকা 

দ্বারা উক্ত খরচা না কুলার। তবে দরখাস্ত কারা, কার্ধ্যানুষ্ঠান 

সম্পূর্ণ করার অন্ত কালেইর যাহা আবশ্তক মনে করেন, তাহা 
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কালেররের আদেশমত, সময়ে সময়ে আমানত করিবেন । তিনি তাহ! 
করিতে অসমর্থ হইলে, কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ও 

দরখাস্ত-মঞ্চুরের আদেশ রহিত করা হইবে । 

জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তত করণের কার্য প্রণালী । 

৪৭ (১) এ আইনের ১১ (১) ধারা বা ১*১ (২) ধারামতে কোন 

স্থান। মহাঁল, মধ্যন্বত্ব বা তাহার অংশের অন্তর্থত কোন ভূমিসম্বন্ধে রাজশ্ব- 
কর্মমচারীকর্তুক জরিপকরণ বা শ্বত্বের লিখন প্রস্তৃতকরণেব জন্য কোন 

আদেশ হইলে, এই অংশের নিয়লিখিত বিধি গুলিতে এবং এই অব্যায়ের 

তৃতীয় অংশের বিধিগুলিতে বণিত প্রণালী অনুসারে ও নিম্নলিখিত 

প্রক্রিয়ামতে এরূপ জবিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তত করিতে হইবে :- 

(/*) আড়াআড়ি ভাবে জরিপ (26756 31৮9 )) 

(/*) দেশব্যাপী জরিপ বা ক্ষেত বাঁ জরিপ (0805369] 

910৮5 )) 

(৬৯) মীমানা চিহ্নিত করণ 
(*) গাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবদ্ধকরণ (বা খাঁনাপুরি )) 

(/০) স্থানে বুঝাইঠা দেওয়। (বা বুবীরত 1; 

(1%০) তজ দিক করণ (209১5080017) 

(৩/০) স্বত্ে” লিখনের পাওুলিপি প্রকাশকরণ । 

|) ১*৩ক ধারাঁমতে আপত্তির নিষ্পত্তিকরণ; 

(//০) যেস্থলে ভূমিরাজন্ব ধাঁধ্য হইতেছে বা শীপ্ভুই হইবে, সে 
স্থলে বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্ততকরণ) 

।%*) চূড়ান্ত ত্বত্বের লিখন প্রস্বতকরণ ; 

(0৬০) চুড়ান্ত শ্বত্বের লিখন প্রকাশকরণ ; 
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(8৯) চুড়ান্ত শ্বত্বের লিখনের নকল ও মুদ্রিত মানচিত্র বিতরণ ॥ 

ও ১১৪ ধারামতে আদেশ হইলে থরচা আদায়করণ ) 

(9/*) ১০৫ ও ১০৫ক ধারামতে স্তাযা খাজন ধার্য করণ ; 

1৮৮৯) ১৬৬ ধারামতে মোকদ্দমার বিচার । 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, (/*) দফা অর্থাৎ বুঝারত, ডাইরেক্টার- 
অফ.ল্যাগ্ড-রেকর্ড সের অনুমতিক্রমে বাদ দেওয়া যাইতে পারে । 

(২) “সেট জ্মেন্ট-অফিপার* এই আখ্যা যে রাজস্ববর্ম্মচারীকে 

নিুকধ করা হইয়াছে, তিনি চূড়ান্ত স্বত্ের লিখন প্রকাশ করিবার 

পূর্বে, কোন স্থান বা মহাল বা মধ্যন্বত্ব বা তাহার অংশের 'মন্তগত কোন 

ভূমিসন্বর্চে কোন কার্যযান্ুষ্ঠান রহিত করিবার আদেশ দিতে পারেন, 
এবং তাহার অ।দেশমতে পুনরার নৃতন করিয়! কার্য আরম্ত হইবে । 

1৩) যখন ১০৩ ধারামতে এরূপ আদেশ হদ্র যে, কোন মহাল 

বা মধ্যশ্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে ১৭২ ধারা বণিত বৃত্বান্তগুলি 

নিদ্ধীরিত ও লিপিবদ্ধ হউক, তখন রাঁজস্বকন্মচারী যতদুর সম্ভব, এই 

ভাগের নিম্নলিখিত বিদিগুণিমতে এবং এই অন্যায়ের তৃতীয় ভাগের 

বিধিগুলিমতে কাধ্য করিবেন । 

৪৮। আড়াআড়িভাবে জরিপ (08656 30৬6 )-- 

বিজ্ঞাপিত হ্বানের দেশব্যাপী জরিপ (0808509]  9:01৮9৮ ) 

আড়াঁআড়িভাবে জরিপের উপর নির্ভর করিবে, এবং থিওডোলাইট 

কর্তৃক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এরূপ আড়াআঁড়িভাবে জরিপ করা হইবে । 

পূর্বতন ভরিপদ্ধারা যে সমস্ত স্থান স্থিরীকূত হইয়াছে, তাহাদের সহিত, 
সম্ভব হইলে) এই আঁড়ামাড়িভাবে জরিপের সম্পর্ক রাখিতে হইবে । 

৪৯। দেশব্যাপী জরিপ বা ক্ষেত বাট জরিপ (0805১0৪1 

917%9% )--(১) এই আইনের ১০১ ধারামতে কার্য্যাুষ্টানে। রাস্তা) 
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নদী) রেলের রাস্তা বা দেশের অন্তান্ত প্রাকৃতিক গঠন এবং বাস্ত ও 
অন্ান্ত মাঠ দর্শাইয়া একটা বড় মানচিত্র, জরিপ ও শ্বত্বের লিখনের 

জন্য এ আইনের ১*৫ক ধারামতে ইউনিট বলিয়া গণ্য প্রত্যেক গ্রামের 

নিমিত্ত প্রস্তত করা হইবে । 

(২) পুর্বতন জরিপে ১৯৫ক ধারামতে গণ্য কোন গ্রামের 

মানচিত্রের বহিঃসীমার অন্তর্গত কোন স্থান। জরিপের ও স্বত্বের লিখনের 

পক্ষে ইউনিটের অনুপযোগী হইলে, বা পূর্বে কোন জরিপ না হইয়া 

থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও প্রঙ্গাগণের মস্তবা যতদুর সম্ভব নির্ধারণ করিয়া, 

'সেট্ল্মেপ্ট-অফিসার, জরিপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্ততকরণের জন্য ইউনিট্ 

বলিয়া যে স্থান ধরিতে হইবে সে সম্বন্ধে শ্বীয় অভিমত উপরিতন 

কর্মচারীদের মারফত রেভিনিউ বোর্ডে প্রেরণ করিবেন । সেই 

ইউনিট্, রেভিনিউ বোর্ড” কর্তৃক মধ্চুর হইলে, স্বাত্বের লিখন প্রস্ততকরণ 
জন্য গৃহীত হইবে, কিন্তু যতদিন না এ আইনের ৩ (১৯) (খ) ধারামতে 

বিজ্ঞাপিত হইতেছে, ততধিন তাহা এ আইনের অর্থমতে গ্রাম 

ঝলিয়] গণ্য হইবে না। বিজ্ঞাপন বাহির করিবার জন্য রেভিনিউ বোড' 

ঈরূপ আদেশের একটা নকল স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন । 

৫৪। সামানা চিন্কিত করণ ।--তিন গ্রামের সীমানা যেস্থানে মিশে 

গেইরূপ প্রত্যেক স্থানেই, কোনরূপ স্থায়ী সীমানা-নির্দেশিক চিহ্ন 

সাধারণতঃ প্রস্তত করা হইবে) এবং রাজস্বকর্ম্মচারীর মতে কোন 

সীমানা নির্দেশের জন্য আবগ্তক হইলে, অন্ান্ত স্থানেও এরূপ চিহ্ন 

প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে । 

৫১। প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবন্ধকরণ ( খানাপুরি )--খানাপুগ্গির 

সময়ে এবং বুঝারত ও তজদ্িককরণের সময়ে ম্বত্বের লিখনের পাওু- 

লিপি প্রস্তত করা হইবে। স্বত্বের বৃত্তান্তগুলি ( পরে যাহাকে খতিয়ান 
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বলা হইয়াছে ' ভ্বারা এ পাওুলিপি গঠিত হইবে । তৃম্বামী, মধ্যন্বত্বাধি- 
কারী, রাইয়ত, কোফ রাইয়ত বা দখলীকাররূপে যিনি বা ধাহারা 

( এজমালীভাবে ) ভূমিতে স্বার্থবান আছেন, নেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিসম্ির 
অন্য সাধারণতঃ বিভিন্ন খতিয়ান হইবে? এবং ১১ ধারামতে বিজ্ঞাপনে 

উল্লিখিত বিশেষ বিবরণ অনুসারে এপ প্রত্যেক ব্যক্তির বা ব্ক্তি- 

সমষ্টির শ্বত্ব ও দায়িত্ব এপ্প প্রতোক খতিয়ানে প্রদগিত হইবে । 

কেবল ভূমিরাজন্ব। খাজনা বা সেন্, প্রজার শ্রেণী এবং প্রজান্বত্বের 

বিশেষ নিয়ম ও অনুষ্গব্যতিরেকে অন্ত সমস্ত বিবরণগুলিই এই সরে 

লিপিবদ্ধ হইবে । এই সময়ে, গ্রামের মাঠ গুলির ক্রমিক নম্বর 

অনুসারে মাসের হুচী (7910 1009%) বা খসড়া প্রস্তত হইনে। উক্ত 

হৃচী ন্বত্বের লিখনের পাওুলিপির অংশীতৃত হইবে না। ভৃম্র স্বত্বাধিকার 

সম্বন্ধে বা ভূমিগত কোন স্বার্থের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কোন বিবাদ 

থাকিলে তাহা রাজন্বকর্মচারী বা কামন্থনগো সরাসরিমতে ও প্ররুত 

দখল দেখিয়া নিষ্পত্তি করিবেন । 

৫২। বুঝারত, (1,9097] 6%00129000 )1--মাঠগুলির জমির 

পরিমাণ নিণাঁত হইলে ও প্রাথমিক স্বত্বের লিখনে লিপিবদ্ধ হইলে, 

রাজস্বকর্ধচারী বা কাহ্ছনগো কর্তৃক, অরূপ প্রাত্যেক খতিয়ানের 
একখানি নকল, যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির নামে খতিয়ান গোলা 

হইয়াছে, তাহাকে বা তাহাদিগকে বা তাহাদের গ্রতিনিধিগণাকে 

দেওয়া হুইবে। রাজস্ব কর্মচারী বা কাম্থনগে। জমীতে গিয়া এবং 

গ্রামের মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ প্রাত্যেক খতিয়ান পরীক্ষা 

করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিবা বক্তিগণ বা তীহাদের প্রতিনিধিগণ 

উপস্থিত থাকিলে; তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। রাজন্ব-কর্ম্চারী 

বা কাহ্থনগো, ম্যাপে স্বত্বের লিখনের পাওুলিপিতে, এবং যে সমস্ত 
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খতিয়ানের নকল বিতরন করা হইয়াছে দেই গুলি উপস্থিত কর! 

হইলে তাহাতে, মাবগ্ঠকমত সংশোধন করিবেন | এই সময়ে ভূম্যধি- 

কারীর ও প্রঞ্জার কথিতমত দের খাজনা প্রজার খতিরানের 

পাঞুলিপি নকলে ও অন্য যে নকল উপস্থিত কর! হর তাহাতে 

লিখিত হইবে, কিন্তু প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিপিবন্ধকরণপমরে অন্ত যে 

সমস্ত বিববণ [লিখিতে ছাড় হইরা থাকে, তাহা তঙ্র্বিকের সময় 

পর্য্যন্ত স্থগিত থাঁকিবে। 

৫৩। তজপিকৃকরণ (4/5০808000 )__ভূম্যধিকারীগণকে ও 

প্রজাগণকে তাহাদের স্বস্ব খতিয়ানের নক্ষল পাঠ করিবার জন্য 

যথেষ্ট সময় দিয়া তজদিককরণ 'ারস্ত করা হইবে। গ্রামের মধ্যে 

বা সন্নিকটে কোন সুবিধামত স্থানে প্রত্যেক গ্রামের তজদ্দিকৃকর্ণ 

হইবে । তজদ্িকৃকরণ আরম্ভ হইবার পূর্ববে ভূঘ/ধিকারীগণকে ও 
প্রক্জাগণকে নোটিশ দিরা এক ঘোঁষণাপত্র প্রচারিত হইবে, এবং 

নিদ্ধারিত দিবসে তাহাদের খতিরানের নকল লইয়া রাজন্ব কর্মচারীর 

সম্মুখে হাজির হইতে আহ্বান করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন 

তাহার নিকট হাজির হইবেন, রাজন্ব কর্মচারী তখনই তাহার খতিরান 

পরীক্ষা করিবেন, প্রয়োজনীর লিখনগুলি তাহাকে পাঠ করিয়া 

শুনাইবেন) আবপ্তক স্থলে সংশোধন করিবেন, এবং পর্ববিষয়ে খতিরান 

সম্পূর্ণ আছে কিনা তাহা দেবিবেন। ভূমির স্বত্ভাধিকারদর্বন্ধে বা 

ভূমিগত কোন স্বার্থের স্ব্বাধিকারসপ্তন্ধে কোন বিবাদ থাকিলে 
রাজন্বকম্্রচারী তাহা সরাসরিমতে ও প্রকৃত দখলের উপর নির্ভব্ 

করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। প্রতে।ক ভৃষামীর বা তৃষ্বামীসমঞ্ির 
খতিরানে, গভর্ণমেণ্টকে দেয় ভূথিরাজন্বেব পারমাগ রাক্সন্ব কর্মচারী 

শ্বহস্তে লাপবদ্ধ করিবেন। প্রত্যেক প্রকার ব৷ প্রঞ্জাসমষ্টির থতিনানে, 
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প্রজা বা প্রজাস্মহি যে শ্রেণীর, প্রজান্বাত্বরে কোন বিশেষ বা 

অনুষঙ্গ থাকিলে তাহা, এবং প্রত্যেক ভূম্যধিকারীকে বা ভূম্যধিকারী- 
সমষ্টিকে দেয় বৈধ খাজনা, রাজস্বকর্ম্মচারী স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন। 

প্রত্যেক চাষী প্রত্রাগ খতিয়ানে। এবং মধাস্বত্বাধিকারীর খতিয়ানে, 

রাজস্ব কর্মচারী ভূম্যধিকারীকে আইনমতে দেয় সেস্ লিপিগদ্ধ করিবেন । 

তাহার পর, শাফিসের সেরেস্তায খতিয়ানের যে নকল থাকিবে 

সেই নকলে রাক্ধ্শ্বকর্মচারী দন্তখত করিবেন ও তারিখ দিবেন, 

এবং এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে খতিয়ানের থে নকল দেওয়৷ হইয়া- 

ছিল, তাহা! উপস্থিত করা হইয়া থাকিলে, রাজস্বকর্শমচারী দেখিবেন 

যে, আফিসের সেরেস্তায় রক্ষিত নকলের সহিত যেন তাহা মিলে। 

রাঁজস্বকর্্মচারী কোন গ্রামের সমন্ত খতিয়ানের তজধিককরণ শেষ 

কবিলে, তিনি সেই মর্মে কার্মাবিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন । 

৫৪। স্বত্বের লিখনের পাঞ্লিপি প্রকাশকরণ ।-_ রাজস্ব কর্মচারী 

এ স্বত্বের লিগনের পাওুলিপি বিনা খরচার। সাধারণের পরিদশন জন্য 

কোন গ্বিধামত স্থানে অন্ততঃ একমাস কালের জন্ত প্রফাশ করিবেন । 

এ গ্রামের স্বত্বের লিখনের পাওুলিপি সাধারণের পরিদর্শনের অন্থ যে স্থানে 
৪ যে কাঁল পধ্যপ্ত খোলা থাকিবে তাহা, ৪ “কান্ তারিধ পর্য্যন্ত আপত্তি 

দাখিল কবিতে পারা যাইবে তাহা। পে স্থানের সমস্ত ভূম্যধিকারী ও 

প্রক্জাগণকে অবগত করাইবার নিমিত্ত, প্রত্যেক গ্রামে একটি ঘোষণাপত্র 
পূর্বেই প্রচারিত হইবে । ঘাষণাপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহা সত্ত্বেও, 

রাজন্বকর্মচারী স্বত্বের লিখন পরিদর্শনের কাপ) ও যে সময়ের মধ্যে 

আপত্তি দাখিল করিতে হইবে তাহা বাড়াইয়া দিতে পারেন । 

৫৫| ১০৩ক ধারামতে আপত্তি ।--(১) আপত্তি করিবার ফরম বিনা 

মূল্যে দেওয়া হইবে, এবং যতদূর সম্ভব এরূপ ফরমে আপত্তি লিখিতে হইবে। 
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রান্মত্বকর্ধ্রচারীর মতে সেই বিষয়ের সহিত ধাহাদের স্বার্থ যুক্ত আছে এইরূপ 

অন্যান্ত ব্ক্তিগণের উপর জারী করিবার জন্য আপত্তিকারী আপত্তির 

আবশ্তক পরিমাণে কতকগুলি নকল; মুল আপত্তির সহিত দাখিল 

করিবেন। আপত্তির শুনা'নর নিমিত্ত তারিখ ধাধ্য করিয়া ও স্থাননির্দেশ 

করিয়া, রাজস্বকর্মচারী আপত্তিকারীর ও স্বার্থবিশিই অন্ান্ত ব্যক্কিগণের 

জ্তাতার্থ, নোটিশ বাহির করিবেন, এব" উক্ত ব্ক্তিগণের প্রত্যেকের 
উপর নোটিশের সহিত আপত্তির এক একথানি নকল পাঠাইবেন। ভূমির 
স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বাঁ ভূমিগত কোন স্বার্থের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আপনি 

হইলে বাঁজন্বকর্ম্মচারী প্ররুত দখলের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি 
করিবেন । যে সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় তাহাদের নাম 

ও নিষ্পত্তির সংক্ষিপ্ত কারণগুলি নথিতে লিখিত হইবে । যখন কোন 

প্লাজন্ব ক্ুচীরী আদেশ করেন যে, প্রজাক্তৃক দেয় বলিয়া যে খাঁভন! 

লিখিত আছে তাহার পরিষাণের পরিবর্তন হইবে, তখন তিনি দেই 

প্রজাকর্তৃক দেয় সেমের পরিমাণেও তদন্ুযায়ী পরিবর্তনের আদেশ দিবেন। 
বিশেষভাবে স্বার্থবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি অনুপস্থিত 

থাকিলে কোন আপত্তি নিষ্পত্তি করা হইবে না?) তবে যদি রাজস্ব- 
কর্মচারী সন্তষ্ট হন (এইরূপ সন্তোষের কারণও তাহাকে লিপিবদ্ধ 

করিতে হইবে) যে, নেই ব্যক্তির উপর নোটিশ রাঁতিমত জারী করা 

হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি সেই ব্ক্তির অনুপস্থিতিতে ও নিষ্পত্তি 
করিতে পারিবেন । 

(২) স্বত্বের লিখনের পাওুলিপি প্রকাশকরণের পূর্বে যদি রাজন্ব- 

কর্মচারী কোন স্থানে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীকর্তক দেয় ফেস্ 

লিপিবদ্ধ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা যদি স্বত্বের লিখনের পাওুলিপি 

প্রকাশকরণের পর, উপযুক্ত ভাবে পুনরায় মুল্যনিরূপণ হেতু, কোন 
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স্থানে কোন মধ্য্বত্বাধিকারী কর্তৃক আইনমতে দেয় সেপের পরিমাণের 
পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে কালেক্টর, স্বত্বের লিখন চূড়াস্তরূপে 
প্রকাশক্রণের পৃবে যে কোন সময়ে, উহার কোন কথা ছাড় সম্বন্ধে 

উহাতে লিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে, আপত্তি করিতে পারেন; 
বং তখন রাজস্বকর্মচারী, উপরোক্ত (১) উপবিধিতে যাহা বিহিত 

আছে তাহা সব্বেও, উক্ত আপত্তির বিচার করিবেন, এবং আবশ্ক 
হইলে, শ্বত্বের লিখনের পাওুলিপিতে, উক্ত মধ্যন্বত্বাধিকারীকর্তৃক আইন 

মতে দেয় সেদ্ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ও সংশোধন করিবেন । 

কিন্ত বিশেষ বিধি এই যে, উক্ত মধ্যস্বত্বাধকারীকে উক্ত লিখন 

সম্বন্ধে পুর্বে না! জানাইয়া 'ও তাহাকে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি 
করিবার সুযোগ না দিয়া এরূপ কোন লিখন ও সংশোধিত লিখন 

লিপিবদ্ধ ঝর! হইবে না। 

৫৬। বন্দোবস্তি জমাবন্দী প্রস্ততকরণ।-_যেস্থলে ভূমিরাজস্ব ধার্য্য 
হইতেছে বা ধার্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেস্থলে রাজস্ব কর্মচাণ 
নিয়লিখিত প্রণালীমতে প্রত্যেক গ্রামের জন্য হস্তবুদ প্রস্তত 
করিবেন £- 

. (4৯) হস্তবুদ প্রস্ততকরণের পুর্বে, রাজন্থ কর্মচারী, যেস্থানে ও 
যে সময়ে হস্তবুদ প্রস্বতক্রণ আরম্ভ হইবে, তাহা ভূম্যধিকারী ও 

প্রজাগণকে জানাইবার নিমিত্ত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন । ফোন 

প্রজা অনুপস্থিত হইলে সেই প্রজার উপর কোন বিশেষ নোটিশ 

জারী না করাইয়া, তাহার পূর্ব খাজনার পরিবর্তন করিয়া নূতন 
খানার পরিমাণ হস্তবুধের অস্তভূক্তি করিবেন না। 

(/*) কোন হারের তালিক! অস্তুসারে বন্দোবন্তি জমাবন্দী প্রস্তত 
করিবার সময়ে। রাঁজন্বকর্মমচারী ভূম্যধিকারী ও প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা 

১৮ 
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করিবেন যে তাহারা নিজেরা জমিকে কিরূপ শ্রেণীতে বিভাগ করেন 

ও সেই শ্রেনী-বিভাগমতে প্রত্যেক শ্রেণীর জমির উৎপারদ্দিকাশক্তি 

কিরূপ। হারের তালিকায় প্রত্যেক শ্রেণীর জমিনম্বান্ধে ন্যায্য ও উপযুক্ত 

খাজনার হার নিগ্ধারণ সময়ে, রাজন্বকর্মচারী প্রত্যেক শ্রেণীর জমির 

জন্য সেই সময়ে দেয় খাজনার হার নির্ণয় করিবেন ও তত্প্রতি দু 
রাঁখিবেন। ও অমির শ্রেণীবিভাগ ও উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী 
ও প্রজাগণ যাহা বলেন তাহাও বিবেচনা করিবেন । তালিকার হার 

অন্থদারে কোন খাজনা! ধাধ্য করিবাঁর পূর্বে রাজন্ব কর্মচারী প্রঙ্গার 

অবস্থা বিবেচনা করিবেন) এবং বর্থমীন সময়ে তিনি মোট কত খাজন। 

দিতেছেন। ও তালিকার ভার অনুসারে তাহাকে কত খাজন। দিতে 

হইবে তাহা তুলনা করিয়া দেখিবেন ;) এবং সেই শ্রেণীর জমির মধ্যে 

উক্ত প্রজার দখলী জমি ভাল কি মন্দ রাজস্বকর্মচারী তাহাও বিবেচন! 

করিবেন | 

(৯*) হত্তবুদে যাহা চূড়াস্ত লেখ! হইবে তাহা স্থির করিবার সময়, 

রাজন্বর্্রচারী, যে প্রজা খাজন! ধাধ্য করা হইতেছে তাহার 

যোত ও খাজনাসম্বঙ্ধে। প্রণন প্রধান লিখিত বিষয় নিজে পড়িয়া 

. শুনাইবেন কিংব। তাহার সম্মুখে পড়িয়া সুনান হইবে, এবং এইরূপ 

প্রতোক প্রজার নিমিত্ত ধার্য ন্যায্য থাজনা রাজপ্বকর্মচারী নিজহস্তে 
লিপিবদ্ধ করিবেন। 

(০) স্ভাষয খাজনা ধার্যকরণের পর, বাঙ্জস্বকন্মচারী নিজ হস্তে 

প্র্জাকর্তৃক ভূম্যধিকারীকে দেয় সেন্ বন্দোবস্তি জমাবন্দীভে লিপিবদ্ধ 
করিবেন। র্ 

(/,) স্বত্বের লিখনের পাওুলিপি যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে ও যে 
নিট কাজের জন্ঠ প্রকাশিত হয়, হারের তালিকার ও বন্দোবস্তি 
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জমাবন্দীর খসড়াও নেই প্রণালীতে ও সেই কালের ভরন্ প্রকাশিত 
হইবে। 

(%০) ধী আইনের ১০৪ধ (৩; ধারামতে বা ১০৪৬ ধারামতে 

কোন আপান্ত হইলে, জমি যে গ্রানে অবস্থিত সেই গ্রামে বা তাহার 

সন্নিকটে রাজন্বকর্চারী তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেক আপত্তির 

উপর নিষ্পত্তির হেতুগুলি রাজন্বকর্মমচারী লিপিবদ্ধ করিবেন। ৪৫ 
বিধিতে উল্লিখিত উর্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট এই মকল আদেশের 

বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। 

৫৭। চুড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্ততকরণ।--এ আইনের ১০৩ক 

ধারামতে সমস্ত আপত্বি নিষ্পত্তি করা হইলে, এবং যদি কোন 

বন্দৌবস্তি অরমাবন্দী প্রস্তত করা হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রস্তুত) 

মঞ্জুর ও স্বত্বের লিখনের অন্তন্ন্ত করা হইলে, এবং সমস্ত আপত্তির 

নিশ্পত্তির আদেশ বাঁ তাহার আপীলের আদেশ অনুসারে স্বত্বের লিখনের 
পাওুলিপি সংশোধন করা হইলে, রান্্রন্বকর্ম্চারী চূড়াস্ত শ্বত্বের লিখন 

প্রস্তুত করিতে আরস্ত করিবেন। এরূপে সংশোধিত স্বত্বের লিখনের 

পাঙুলিপির সহিত মিল রাখিয়া চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা 
হইবে, এবং স্বত্বের লিখনের পাুলিপির খতিয়ান যে ফরমে লিখিত 
হয়, সাধারণতঃ সেই ফরমে খতিয়ানপরষ্পরায় চূড়াপ্ত গ্বত্বের লিখন 
প্রস্তুত হইবে। খসড়া ( বা গ্রামের মাঠগুলির ুচী ) চরম শ্বত্বের 

লিখনের অন্তভুক্ত করা হুইবে না। স্থানীয়, গভর্ণমেন্ট সাশরণ বা 
বিশেষ আদেশঘাঁর! যেরূপ নিষ্ধারণ করেন, তদনুসারে চূড়ান্ত গত্বের 

লিখন ছাপা হইবে বা'হাতে লেখা হইবে। 

৫৮। চুড়াস্ত স্বত্বের লিখন প্রকীশকরণ ।-রাঁস্থ কর্মচারী কোন 

সুবিধামত স্থানে। বিনা খরচায় সাধারণের পরিদর্শনের জন্য উক্ক চরম বাতের 
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লিখন শস্ততঃ একমাস কালের জন্য প্রকাশ করিবেন। তৎপূর্ধে সাধারণের 

পরিদর্শনের জন্য সেই গ্রামের চূড়ান্ত শ্বত্বের লিখন যে স্থানে ও যত 
কাল খোলা থাকিবে, তাহা ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক গ্রামে, ভূম্যধিকারী 
ও প্রজ্বাগণের অবগতির অন্য, একটা ঘোষণাপত্র প্রচারিত হুইবে। 

৫৯। ছাপা মানচিত্র ও চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনেয় নকল বিতরণ ।-_ 

৪৯(১) বিধিমতে যে পকল মানচিএ প্রস্তত হয় তাহা স্থানীয় গভর্ণ- 

মেন্টের কর্তৃত্বাধীনে ছাপা হইতে পারে, এবং সরকারী কর্মচারী, 

ভূম)ধিকারী, প্রন্গা ও গন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে, গ্ৰানীয় গভর্ণমেণ্ট 

যেরূপ আদেশ করেন সেইরূপে বিতরিত হইতে পারে। চুড়াস্ত হ্বত্বের 
লিখনের নঞ্চল বা তাহার অংশ ছাপা বা হাতে লেখা হইতে পারে, 

এবং মাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ৭৬ ধারামতে সাটিফিকেটযুক্ত হইয়া, স্থানীয় 

গভর্ণমেন্ট যেরূপ আদেশ করেন মেইরূপে সরকারী কর্মচারী, ভূম্যধি- 
কাণী, গ্রজা ও অন্যান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হইতে পারে। 

নরকারী কর্মচারী বাতীত অন্ান্ত বক্তিগণকে, ছাপা মানচিত্র এবং 

স্বত্বের লিখনের নকল বা তাহার অংশ, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্থানবিশেষে 

যেরূপ আদেশ করেন পেইমতে মুল্য লইয়া! বা বিনা মূল্যে দেওয়া 

হইবে। ঘখন মূল্য লওয়া হইবে) তখন তাহা সাধারণতঃ, জরিপ ও 
বন্দোবস্তের কার্দ্যের জন্য যে খরচা হইয়াছে, তাহার হিসাব খোলা 
থাকিলে। তাহাতে উত্তল যাইবে । 

তৃতীয় ভাগ-ুড়ান্ত প্রকাশকরণের পর কার্য্যপ্রণালী। 
১০৫ ও ৯*৫ক ধারামতে ন্যায্য খাঁজনা ধার্যযকরণ। 

৬৯*। (১) ভূম্যধিকারী বা প্রক্ক! স্তাঘা খাজনা ধার্যযকরণের অন্য 
দরখাস্ত করিলে, তিনি বাদীরূপে ও অপরপক্ষ বিবাদীরূপে গণ্য হইবেন । 
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কাঁ্যানুষ্ঠানগুলি মোকদ্মার ম্যায় বিবেচিত হইবে, এবং এই বিধির 
নির্দেশের অধীনে, মোকদ্দমার বিচারের জন্য দেওয়ানী কার্য/বিধি 
আইনে যে কার্যপ্রণালী বিহিত হইয়াছে রাজস্বকর্ধচারী সেই কার্ধ্য- 
প্রণালী অবলম্বন করিবেন । 

(২) কোন মহাল বা মধ্যদ্বত্ব কোর্ট-অফ.-ওয়ার্ডনের কর্তৃত্বাধীনে 
থাকিলে বা প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনের ৯৫ ধারাঁমতে জিলার জজ কর্তৃ€ 
নিযুক্ত কোন মানেজারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে এবং তওসম্ন্ে 

ভূমিাজন্ব ধার্য না হইলে বা শীঘ্র হইবার ৭স্তাবনা না থাকিলে উত্ত' 

মহালের বা মধ্যস্বত্বের ম্যানেজাঁরকে ভূম্যধিকারীরূপে গণা করিয়া। 
খাজনা লিপিবদ্ধ ও ধার্ধ্যকরণ-সম্বান্ধে এই বিধিতে যে কার্য প্রণালী বিহিত 
হইয়াছে তাহা অন্ত হষঈবে। 

(৩) ন্যায্য খাজনা ধার্ষেযর অন্য কোন ভূম্যকারী বা প্রজা দরখান্ত 
রিলে, “দই দররখান্তের সহিত ধাহার স্বার্থ সংযুক্ত আছে এরূপ 
প্রত্যেক ব্যক্তির উপর, উক্ত দরখাস্তের নকল বা উদ্ধৃতাংশ (০3800) 

বা তাহার সারমর্খ্ব (যেটুকুর সহিত উক্তব্/ক্তির স্বার্থ সংযুক্ত আছে ) 
সহ নোটিশ জারী করা হইবে। 

(৪) রাজস্বকর্শ্চারীর সম্মতি লইয়া, একট গ্রামে একই ভূম্যধি- 
কারীর অধীনে ভূমিদখলকারী বহুসংখ্যক প্রজা খাজনাধাধ্যের জন্য একযোগে 
দূর্ঘধান্ত করিত পারেন, এবং নই অভি প্রানে ভূম/ধিকারী দরখাস্ত 
করিলেও একই কাধ্যানুষ্ঠানে তাহারা বিবাদীশ্রেণীভূক হইতে পারেন । , 

কিন্তু বিশেষ বিধি এই যে, ঘি কোন সময়ে রাজপ্বকর্মর্চারী 
দেখেন যে এইরূপ পক্ষগণের বিচার্ধ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হওরার জন্য 
একত্র বিচার কর! সুবিধাঞ্জনক নহে, তবে তিনি সেই বিষয়ের 
পৃথক বিচারের আদেশ দিতে পারেন, কিংবা তিনি উচিত মনে 
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করিলে দেওয়ানী কাঁধ্যবিধি আইন অনুসারে, উক্ত দরথান্তের একত্র 

বা পৃথক বিচার ও নিষ্পত্বির আদেশ দিতে পারেন। 

(৫) স্টায্য খাজনা ধার্য্যের জন্ত নির্ধীরিত দিনে, বা মুলতুবি রাখা 

হইয়া গাকিলে, পরবতী নির্ধারিত দিনে, যে যে প্রজার খাজনা 

ধার্ধ, করা হইবে সেই সেই প্রজার নাম, তাহার প্রজাপ্বত্বের পরিমাণ 
ও বর্তমান খাজনা রাজন্বকশ্মচারী পড়িয়া শুনাইবেন বা তাহার সম্মুখে 

পড়িয়া শ্ুনান হইবে। এবং তৎপরে তিনি ১০৫ ধারার বিধানমতে ন্যায্য 

খাঁজন! ধার্ধ্য করিতে আরস্ত করিবেন । 

(৬) যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজ। হাজির না হন, তবে উপযুক্ত 
ভাবে নোটিশ জারী কর! হইয়াছে ইহা প্রমাণ হইলে একতরফ! কার্ধ্য 

হইতে পারে। | 

(৭) যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা হাজির হন, এবং প্রজাস্বত্ 

আইনের ১৭৫ ধারার (৫) বা (৬) প্রকরণমতে উচিত খাজনা ধার্যয না 

হয়ঃ মর্থৎ রাজন্বকর্মুচারাকর্তৃক প্রস্তাবিত খাজনায় যদি পক্ষগণ 

সম্মত শ; হন বা সাপোষে কোন খানায় সম্মত না হন, তাহা হইলে 

রাক্গস্ব বর্ঘমচারী খাজনা” মৌকদ্দমার বিচারের জন্য এ আইনের ১৪৮ 

ধারার (ঞ দফায় যে প্রণালী বিহিত হইয়াছে, :সই প্রণালীতে সাক্ষ্য 

লিপিবদ্ধ কনিবেন ও আইনান্মারে উপযুক্ত ও ন্যাষ্য খাজনা ধার্য 

কারবেন ; 

, কিন্তু বিশেষ বিধি এই থে, প্রক্পোজনীয় স্থলে, রাজন্বকর্শচারী 

্বীয় বিবেচনামত বিস্তারিত ভাবে জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবেন । 
(৮) এই নিয়মাবলীমতে গ্যাষ্য খাজনা ধার্য হইলে, শ্রী আইনের 

১১* ধারার নির্দিষ্ট তারিখ হইতে তাহা উক্ত ভূমিবাবদ দেয় থাঁজনা 

বলিয়৷ খতিয়ানে লিখিত হইবে। 
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(৯) গ্বাষয খাজনা! ধাধ্যকরণ বিষয়ে রাজশ্ব কর্মচারীকে পৃথক 

ডিক্রী প্রস্তত করিতে হইবে না কিন্তু ম্াষ্য খাজনা বিষরে তাহার 

রায়ে বা তৎসংলগ্র তফ.সীলে যা! লিখিত থাকে তাহাই ডিক্রী বালা 

গণা হইবে। 

(১০) এ আইনের ১*৫ক ধারান্থপারে কোন কার্যযানুষ্ঠান) ১০৫ 

ধারাব যে কার্দ্যহুষ্ঠানে ধরূপ ইন্থু উখিত হইয়াছে, তাহারই অংশ 

বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং ১০৫ক ধারার কা্যযানুষ্ঠানের নথী ১৫ ধারার 

কার্ধ্যানুষ্ঠানের নথীর অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। ১০৫ক ধারামতে 

কোন ইন্সুর বিচার ও নিষ্পাত্ত করিবার সময়ে, রাজস্বকম্মচারী এই 

বিধির (৭) উপবিধিতে বিহিত প্রণালীমতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন । 
৬১। ১০৬ ধারামতে মোকদ্দমা।--এ আইনের ১০৬ ধারামতে 

কার্য মুষ্ঠ'ন, সর্ববিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার গ্ায় গণ্য হইবে । 

৬২1 এই নিয়মাবলীতে অন্তপ্রকার বিধান থাকা সত্বেও খাঙ্গনা 

আদায়ের অন্য প্রলাম্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৪৮ ধারার (ঠ) প্রকরণে 

যে কার্ষ্যপ্রণালী বিহিত হইয়াছে তাহা) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে 
১০৫) ১০৫ক ও ১০৬ ধারার সকল কার্ধ্যান্থষ্ঠানে গ্রযোজ) হইবে । 

প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫), ১০৫ক ও ১*৬ ধারার কার্্যানুষ্ঠানে 

দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯ রুল্মতে 

প্রণীত নিয়মাবল খাটিবে না। 

৬৩। দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের ২৬ অর্ডারের ৯» রুলমতে 

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়, তাহা এ 
আইনের ১০৫, ১৭৫ক ও ১০৬ ধারামত কোন রাজস্বকর্মচারীর 

আদালতের কার্ধ্যানুষ্ঠটানে খাটিবে না। 
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১১৫খ ধালানুসারে দরখাস্ত কে নিষ্পত্তি করিবেন । 

৬৪। এ আইনের ১১৫ ধারাম্থলারে সরলবিশ্বাসজনিত ভ্রম- 

সংশোধনের দরখাস্ত, স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত 

কোন রাক্ষকর্মচারী নিষ্পত্তি করিবেন । যিনি ৯ ধারামতে বিশেষভাবে 
গনজাপ্রাপ্ত নহেন এরূপ কোন রাজম্বকর্্চারীর নিকট এরূপ দরখাস্ত 

করা হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, ও দ্বীর মন্তবাসহ উপযুক্ত 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্বকর্খচারীর নিকট পাঠাইর] দিবেন । এই দরখাস্তে 

০ আনার কোর্টফী লাগিবে। 
1৯৮ পেতে 

জন্ম অপ্র্যাঞ্স। 

ফী-র সাধারণ হার । 

নোটিশ জারীর ফাঁ। 

৬৫, নোটিশ জারী ।--(১) রাজিম্ব বা দেওয়ানী আদাঁলত যে 

নোটিশ বাহির কবেন, "গ্ব/তীত অন্ঠান্ত নোটিশের জন্ত (ই আইনের 
অন্য কোন বিধিতে যাহার জন্য কিছু বিহিত হয় নাই ), একই গ্রামবাসী 
এক বা একাপিক বাক্তির উপর জারী করিতে হইলে, বার আনা 

পরোয়ানা ফী আদায় করা হইবে। রাজস্ব বা দেওয়ানী আদালতের 
(নাটিশ সম্বন্ধে কোর্টফী আইন প্রযোজা হইবে । 

(২) যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামনাসী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর নোটিশ 

জারী করা হয়, সেস্থলে প্রতোক গ্রামে জারীর অন্য বার আনা ফী 
আঁদায় কর! হইবে । 

(৩) উপরোক্ত ফী-র অতিরিক্ত, রেলে বা নৌকায় বা খেয়। 
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পার হইয়া যাওয়া আবশ্তাক হইলে তজ্জন্ত প্রকুতপক্ষে যে খরচা পড়ে, সেই 
খরচা, পরোয়ানা বাহির হইবার পূর্বে, যে ব্যক্তির প্রীর্থনামতে পরোয়ানা 

বাহির হইতেছে, তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে। রেলের 

খরচা), নৌকাভাড়া ইত্যাদি যাহাতে লাগে এরূপ একাধিক পরোয়ানা 

যদি একই পেয়াদা লইয়া যায়) তবে এইবূপ যত পরোয়ানা লইয়া 

যাঁওয়] হয় সেই সমস্ত পরোয়ানার উপর মমভাবে ভাগ করিয়া উক্ত টাকা 

আদার করা হইবে। কোর্ট-ফী আইনের ২* ধারার (৮০) দফামতে 

হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর ৭ম বিধিমতে ফৌজদারী পরোয়ানা 
জারীর জন্য যে হার নিষ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারে নৌকা ভাড়া আদায় 
করা হইবে। এৰং নৌকা ভাড়ায় প্ররুতপক্ষে যে খরচ পড়ে অথবা & 

ধরণের পরোয়ানাজারীর ক্সন্য নৌকার বন্দোবস্ত রক্ষার অন্য যে খরচ 

পড়ে তাহ! সংকুলানের পক্ষে যাহা যথেষ্ট হয় তাহা আদায় করা হইবে। 

( ৪) যেব্যক্কির প্রার্থনামতে পরোয়ানা বাহির ভইয়াছে সেই 
বক্তির বা তাহার এজেন্টের অন্ুরৌধমতে। জারীর স্থানে কোন পেঘাদার 

২৪ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইলে; উক্ত বাক্তি কিংঘা তাহার এজে্ট 

তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে দৈনিক পাচ আনা ছিসাবে বিলম্বের জন্ত ক্ষতি- 

পুরণ দিবেন, ও পেয়াার নিকট হুইতে তাহার রসিদ লইবেন । 

এরূপ ক্ষতিপূরণ না দেওয়া! হইলে) পেয়াদ। অপেক্ষা করিবে না। 

ধাহার প্রীর্থনামতে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা তাহার 

এজেণ্টের দোষে যদি উক্তরূপ বিলম্ব নাহয় তবে কোন ক্ষতিপূরণ 

দিতে হইবে না। 

৬৬। প্র্রাস্বত্ব আইনের ৬৩ (১) ধারামতে ৬১ ধারার (ক) 

ও (খ) দফার আমানতী টাকা পাঠাইতে হলে, মনিঅর্ডার কমিশন 

আদায় করা হইবে । 
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থাজনা আমানত করার জন্য ফী। 

৬৭ এ আইনের ৬১ (১) ধারামতে খাজনা আমানত করা হইলে 

উত্ত ধারার (গ। ও (ঘ) স্থলে আমানতকারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত 
হারে ফী আদার করা হইবে £ 

পাঁচ টাকার অনূর্ধ টাকার জন্য /* ; 

পাচ টাকার উর্ধ। কিন্তু দশ টাকাঁগ অনূর্ধ টাকার জন্য %০ ) 

দশ টাকার উর্দ কিন্ত পঁচিশ টাকার অনূর্ধ টাকার জন্য ।০ আনা। 

পঁচিশ টাকার উদ্ধ হইলে, প্রথম পুরাপুরি পঁচিশ টাকার জন্য চারি অ'না 

এবং বক্রী টাকা জন্ত চারি আন1) কিন্তুযদ্দি বক্জী টাক। দশটাকার 

উদ্ধে না হুয়। তবে তজ্জন্য দ্বই আনা দিতে হইবে । কিন্তু বিশেষ বিধি এই 

যে, কোনস্থলেই পাঁচ টাকার অতিরিক্ত ফী দিতে হইবে না। 

| মনন আধ্রযাক্ছ। 

বিবিধ। 

১ (৩) ধারাধতে বিজ্ঞীপন প্রকাশের প্রণালী । 

৬৮। এর আইনের ১ ধারার (৩) প্রকরণে উল্লিখিত নোটিশ 

কলিকাতা গেক্ষেটে প্রকাশিত হইবে এবং এ স্থান বা তাহার অংশ 

যে কালেক্টরীর ও মহকুমার ও চৌকির এলাকার মধ্যে অবস্থিত 
তথায় প্রকাশিত হইবে) এবং এরূপ স্থানে ঢোল পিটাইয় উল্ত 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে । 

মনিঅর্ডারের ফরম । 

৬৯। মনিঅর্ডীরদ্বারা খাজনা পাঠাইতে হইলে, খাঁজনার মনি- 
অর্ডারের জন্য যে ফরম বিহিত হইয়াছে সেই ফরমে মনিঅর্ডার 
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লিখিতে হইবে এবং ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীর ঠিকানা কিংবা 

ভৃম্যধিকারী কর্তৃক অন্য কোন স্থান খাজনাগ্রহণের জগ্ভ নিরূপিত 

হইলে সেই ঠিকানায় প্রেরিত হইবে) এবং পূর্বেকার খাজনা 
ভৃম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়া থাকিলে (সইমতে ভূম্যধিকারীর নাম 
লিখিয়া মনিঅর্ডার প্রেরিত হইবে ১ পূর্বথাঁজনা এজেন্টকে দেওয়া হইয়া 
থাকিলে মনিভর্ডারে এজেন্টের নাম লিখিতে হইবে । 

কমন এজেণ্টগণের রেজিষ্টারের ফরয । 

৭০1 ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের /ক) দফায় উল্লিখিত সাধারণ 
এজেণ্টগণের রেজিষ্টারী এই নিয়নাবলীর পশ্চাৎলিখিত ৯নং ফরম 
অনুযায়ী হইবে, এবং সেই ফরমে উল্লিখিত বিবরণগুলি তাহাতে লিখিত 
থাকিবে। 

বিশেষ দমনের ফরম। 

৭১। ১৪৮ (ট) ধারার (/০) দফায় উল্লিখিত বিশেষ সমন এই 

নিয়মাবলীর পশ্চাংলিখিত ১*নং ফরম অন্ুযাদী হইবে । 

১৪৮ (ট) (৬৯) ধারামতে পোষ্টকার্ড-নোটিশের ফরমূ। 

৭২। ১৪৮ (ট) ধারার (/০) দফায় উল্লিখিত পোষ্টকার্ড এই 

নিয্মাঁবলীর পশ্চাৎলিখিত ১১নং ফরম অনুযায়ী হইবে । 

১৪৮ক ২) মতে সবিক- ভূম্যধিকারীর প্রতি সমনের ফরম 

৭৩| ১৪৮ক ধারার (২) প্রকরণে উল্লিখিত সমন এই নিক্মাবলীর 
পশ্চাৎলিখিত ১২নং ফরমে হইবে। 

১৬৩ (৩) (গ) ধারামতে সংক্ষিপ্ত বিবরণের ফরম । 

৭৪1 ১৩৩ ধারার (৩) প্রকরণের (গ) দফার উল্লিখিত নিলামের 
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ইন্তাহারের সংক্ষিধ বিবরণ) এই নিষমাবলীর পশ্চাংলিখিত ১৩নং 

করম অনুযায়ী হইবে। 

১৮*ক (১৪) ধারামতে পার্টিফিকেটেব জন্কা আবেধনের ফরম। 

৭৫। বে দেলামী বা তাহার অংশ দেওয়া হয় নাই তাহা আদায়ের 
নিমিত। কোন তৃম;ধিকারীকর্তৃক ১৮*ক ধারার (১৪) প্রকরণমতে 

যে আবেদন (76001916100) দাখিল করিতে হইবে; তাহা এই 

নিয়মাধলীর পশ্চাৎলিখিত ১৪নং ফরমে হইবে । 

গতর্ণমেণ্ট বা হাইকোঁট ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 

প্রণীত নিষমীবলী গ্রকাশকরণের প্রণালী। 

৭৬। স্থানীর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী যে প্রকারে 

প্রকাশিত &য়, স্থানীয গভর্ণমেন্ট বা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্ত কর্তৃপক্ষ 

কর্তৃক প্রণীত, এ আইনের ১৯* ধারাব (২) প্রকরণে উল্লিখিত 

নিয়মা বলীও সেই প্রকারেই প্রকাশিত হইবে । 

স্বত্বের লিখনের নকণেৰ জঞ্ আদালত কর্তৃক 

অন্াবাধপত্রে বিশেষ বৃত্তান্ত । 

৭৭| স্বত্বের লিখনের জাবেদা নকল বা উদ্ধৃতাংশের (62806) 

জন্য কালেক্টরের নিকট কোন দেওযানী আদালত কর্তৃক অহ্থরোধপত্রে। 

এই নিয়মাধলীর পশ্চাৎুলিখিত ১৫ নং ফরমে যে সমস্ত বিবরণ 
উল্লিখিত আছে তাহা যতদুর সম্ভব সন্মিবিষ্ই থাকিবে। এতদর্থে 
কাপেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মচারী উত্ত নকল বা উদ্ধতাংশ 
বিশুদ্ধ বলিয়া সার্টিফিকেট দিবেন । 

একি আযেডতিও তদের 



ফরমমমূহ। 
১০ করম । 

দরখাস্ত। 

( ১২ এবং ১৩ বিধি দ্রষ্টব্য] 

( গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন, ৮* ধার। ) 

*** এর কলের মাহেব বরাবরেষু। 

দরখাস্ত £ ... ... ... । পিতার নাম ... ... ... সাং 

, বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনের ৮* ধারামতে 

উৎকর্ষনাধন রেজিষ্টারী করাইবার জন্ত দরখাস্ত । 

[ পরবতী পৃষ্ঠাতেও চলিতেছে ] 



| ১6185 

০ স্পস্ট শা সপ 

পাপা 

যে পরগণাষ বা মহালে উৎকর্ষসাধন 
্ কর! হইয়াছে তাহার নাম । 

সপ শপ পাপী | পি | পাশ পপ আপ ভ্জজ 

যে গ্রামে ৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে 

রি তাহার শাম। 

৮তকর্ষসাধিত ভূমিতে দরখাভ্তকারীর 

ধাথের রকম । 
ঘ 

৩০ চৎবর্ষসাধনের রকম। 

পি 

কাহার দ্বাবা কর্ম সাধিত হইয়ীছে। 
/ঞ ব হার থরচায) ও ভূমাধিকাগী তাহার 

| ক মংশ বহন করিযাছেন । 
এ পপ পা 

ৃ 

চি উৎকর্ষসাধনের খরচা । 

পপ শা শী পিপাসা | পপি 

] 
1 

৪ কবে করা হইয়াছে । 

প্রতোক গ্রানে উপকৃত প্রজ। 

সকলের নাম। 

প্রতোক উপকৃত প্রজ্ঞা কি 
পরিমীণে উপকৃ্ঠ হইয়াছে । 



ফরমসমূহ॥ ২৮৭ 

২ আব্রম। 

হস্তান্তরের নোটিশ। 

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য) 

( বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১২ ও ১৮ ধারা) 

[ ক্ায়েমী মধ্যস্বত্ের, নিষ্কর যশম্বত্বের। ও রাইয়তগণের মোকররী 

যোতের অন্য ব্যবহার্ষ্য 1] 

ভূম্যধিকারী, সাঁধারণ এজেণ্ট বা মাধারণ কার্্যাধযক্ষ 

টা 55556 8887845554855 58858558885 বরাবরেষু। 

অবহিত হন যে, ১৯-*০০০ সালের 5:68 86715518470 তারিখে 

রি সবরেনিষ্টারী আফ্িসে অত্র সংযুক্ত তফীলে উল্লিখিত 

মধ্যশ্বত্বের (বা মোকররী যোতের ) হস্তান্তর রেজিষ্টারী হইয়াছে, এবং 

ভূম্যধিকারীর ( হপ্তান্তর ) ফী'-"'*৮৮77 টাকা তারিখের 

তি নং চালান দ্বারা অন্তর কালেই্রীতে আমানত আছে । 

কোন একমাত্র ভৃম্যধিকারা স্থলে, কিংবা সকল রিক-ভৃম)ধিকারী- 

দের জন্য কোন সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্ধাধ্যক্ষ থাকিলে, এই 

নোটিশ-প্রার্থির স্বীকারপত্র পাওয়া যাইলে, এরূপ একমাত্র ভৃম)ধি কারী, 
সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ)ক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়। 

অন্ত কোনরূপ অভিপ্রেত না হইয়া থাকিলে, মনিঅর্ডার দ্বারা উক্ত টাকা 

প্রেরিত হইবে। 

স্ান-__-____-- তারিখ 

-াঁঁ্খ্রর কালেইর। 



২৮৮ বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন 

রা কর্তৃক কথিত উত্ত ভূম্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা £__ 
[যে দক দরিক-হৃম্যণিকারী খান! গ্রহণ করেন তাহাদের 

সকলেরই নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে । - 

সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ 

কাধ্যাধাক্ষ যদি কেহ খাবেন 
ভফসীলে | ভূম্যধিকারীদের 

দফা নর নাম 



| ৯ইই 228) 2198 55৯ ৮৪15 522 ইউ ৪5 হই এ) ইত এই এইড ৮৮১ 2৯০৯৬ 28 ই) 0 8৩০ হল ৯৮77 

চখ 

। 22318 ১৯ট' 
1০১৮ 51৫৮3 

1৮1৮ ৮15152188 ূ ূ 

(১ এ ১৮, 
০ 

১2 

11৩ ৮) (81224 8৬8 

ও হগ্তানের প্রকার। 
০, . পন 

রি দলিলে দফা নখর | 

সপপশীসপীশ পপ | পি শি শপ পপ পাপিসপট শী তিশিশি পী 

র্ মইলেব পাম ও তৌি নম্বব। 

৮ পাশা | পপ পপ পপ তা ক স্পা সম ৯০ পাক পক্ষ) পচ বস | পি ০০০ 

মে এসে ও থানায় 'ক্ভৃমি অবস্থিত । 

হত্তাগুলিত প্রলাঙত্েব ভুমাধিকারীর 

খতিমান শম্বর। 

হনব ৪পি ত প্রজাশত্বের 

্ তিন পঙ্থর । 
পাশ 

" গ্রজাম্বত্বের প্রকার ( কাহেদা সধান্তব, 
শিক্ষর, বা মেকরবী যো) | 

নিধর না হঠাল প্রচ (পত্র 

বাৎসরিক গাঙ্না | 
ঞ€ 

৮ প্রদত্ত ভূমাধিকারীর ফীর পরিমাণ । 

রঃ মন্তব্য 

১৪৯ 



২৯৪ বঙ্গীয় গ্রজা্বত্ব বিষয়ক আইন 

২0ভথহ, স্ব্ল্রন্ম | 

হস্তান্তরের নোটিশ । 

( ২৫ বিধি দ্রষ্টব্য) 

( বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইন, ২৬গ ও ৪৮জ ধারা) 

[ দখলীম্বত্ববিশিষ্ট রাই়তগণ কর্তৃক হস্তাস্তর জন্য ও কোফ? 

রাইয়তগণকে ১২ বৎসরের অধিক কালের 

পাটা দানের জন্য ব্যবহার | ] 

ভূমযধিকাঁরী। সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ-কার্য্যাধ্যক্ষ 
৪.৮****৮******৯-০০০৯৯৯৯০০৭০০০০৯ বরাবরেষু। 

অবহিত হউন যে, ১৯" সালের -*' তারিখে '"" সবরেজিষ্টারী 
আফিসে, অএসংযুক্ত তফষ-সীলে উল্লিখিত দখলীন্বত্ববিশি্ট যোতের 

( বা কোফরশরাইয়তী পারার ) হস্তান্তর রেজিষ্টারী হইয়াছে, এবং 
হস্তাস্তর কী-ম্বূপ *** টাকা " তারিখের **" নং চালানঘ্বারা 
অত্র কালেইরীতে আমানত মাছে । 

কোন একমাত্র ভৃ)ধিকারীস্থলে, কিংবা সকল সরিক-তৃম্যধিকারীর 

জন্ত কোন সাধারণ 'ধজেণ্ট বা সাধারণ কার্ধ্যাধ্যক্ষ থাকিলে, এই নোটিশ 

প্রাপ্তির স্বীকারপএ পাওয়! গেলে, এরূপ একমাত্র ভূম্যধিকারী, সাধারণ 
এজেন্ট বা সাধারণ কার্ধটাধ)ক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, 
অন্ত কোন রূপ অভিপ্রেত না হইয়া থাকিলে, মনিঅর্ডার দ্বার! 
উক্ত টাকা প্রেরিত হইবে! 



ফরমসমূহ ২৯১ 

রশ কর্তৃক কথিত ভূয্যধিকারীদের নাম ও ঠিকানা £ . 

[ যে মকল সরিক-ভূম্যধিকারী খাক্ষনা গ্রহণ করেন 
তাহাদের সকলেরই নাম ও ঠিকানা লিখিতে হইবে ] 

ূ সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ দর ৰ 
( ধ 1 

তফদীলে : ভূম)ধিকারী ঠিকানা । | কাধ্যাধক্ষ যদি কেহ থাকেন, 

দফা নম্বর: দের নাম।| তাহার নাম ও 
৷ ঠিকানা । ৰ 

সা 1 শিলা ূ মি 

| 
ৃ | 
| 

ূ ণ 
র 

ৃ | 
1 

| | 
| 

। 

| 
1 

| 
! 

ৃ 

ৃ 



| 1৬1 885 1৮-৬ ১1৮1৯৯)155 2 
৮৫ 

। 1৮৪) ূ 

| 11৮1 2115) 2518 

11৮51 201158482 

218 ৮%12১ই ৯1৯ 8৮ 22180 2 

11১11:5)1 211১৫ 

8828 ৮9183 ৬৯৪ 82318) 2৯৮1৩ 
১৩ 

ক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হইবে । ৰ 

ও । 1১11:£)15 &18 25৫ 188 | 

রি 
। ২1০ 151182.1৮ 

1 ১০১০ ১5 ২৪ 52198 £ পু আংশের 
সর্প 

যো 
হ্ 

| ১1155] 25৪ ১82৯] 25 | 

1৮ 5৮ ১১৮:১1৪ 

১৯3৪৭ 5 এইই 1৮ ৮৮21 
। ১৮০ 15806 

৮৯১%। 55? 51218৯ ্ 
স্পা শিপ পপ? 

। £৮৮ 1151 
১151৯00৯১৪০ 519 34188 2 

| 58১০ 18 5. 481 81507)» 

। ৮৮৮ 1069 ৯৯৮1৮ ৮৬৪৪ * | 
স্পা সস সা সস পপ 

| 008) 19:8 151 28 | 

ষে শ্বলে হ্বত্বের লিখন প্রস্তুত হ্য নাই, সেস্থলে এই সব স্তস্তে সম্পতির স 

৩প্রন্ত ।_উইল দ্বাবা দান স্থলে, প্রোবেট আইনমতে মোকদ্দ্রম[র নম্বর ও বৎসর এখানে লিখিতে হইবে । 

11115 181 2: ১৮)১] 
১18 '৯1--058 ৮1 £৮2৪18ই  ? 

তার সাকিম। ট 
গ্রহী পিত ৷ এবং ] | 1 | | 

নে'ট--৭১,৮ এবং ১৯ পিস । 
এবং সাকিন। 

খ 

ঠ 



ফরমসমূহ ২৯৩ 

৪নৎ স্রল্লম। 

আদালত কর্তৃক নিলাম বা ফোরক্লোজের নোটিশ । 

( ২৫ বিধি দ্রষ্টব্য) 

( বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন) ১৩, ১৮ (১), ২৬৩ ও ২৬জ্র ধারা ) 

ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্ধাধাক্ষ 
গ্ী ৩০৪০০০১০০৭৪ ৪০৫৪৬৫০ ৫5 ৬৪৬ ০১৩ বরাবরেমু [ 

অবহিত হউন যে অত্রসংযু্ত তফসীলে উল্লিখিত প্রজাশবত্বের 

শিলাম (বা তাহ।র বন্ধক ফোরক্লোজেয় ডিক্রী বা চুড়ান্ত আদেশ) 
১৯" ''সালের' "7 তারিথে "7. গানের" "'' আদালত কর্তৃক 
দু করা হইয়াছে; এবং "+++. টাকা ভৃম/ধিকারীর ( হস্তাস্তর ) 
ফী" "- তারিখে ' -*"" নং চালান দ্বারা অন্র কালেক্টরীতে আম'নত 
আছে। 

'কান একমাত্র ভূম্যধিকারীস্থালে, কিংবা নকল সরিক-ভূম্যধিকারীর 

জন্য কোন সাধারণ এজেন্ট বা সার্ারণ কার্ধ্যাধ্যক্ষ াকিলে, এই নোটিশ- 

প্রাপ্তির শ্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, এরূপ ভৃম্যধিকারী, সাদারণ এজেন্ট 
বা কার্য্যাধাক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়, মণিঅর্ভার দ্বারা টক্ত 

টাকা প্রেরিত হইসে । 

ধাহাদের সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্ক্ষ নাই একবূপ সরিক- 

ভূম্যধিকারিগণ-স্থলে, সকল সরিক-ভূম্যধিকারীর একর দরখাস্ত ও 
রসিদে টাকা দেওয়া হইবে। 



২৯৪ বঙ্গীয় গ্রঙ্গান্বত্ব বিষয়ক আইন 

কোন দখশীন্বতববিশিষ্ট যোত হসতাস্তরস্থলে, কোন সরিক-ভুম্যধিকারী 
& আইনের ২ঙ্গ (৩) ধারার প্রথম বিশেষবিধিমতে কার্ধ্য করিলে উদ্ধ 

ফীর স্বীয় অংশ পৃথকভাবে গাইতে গােন। 

তারিখ ৪০৩৪৪১৪৪৬৪০ ৪৪৪৪৪৪ ৪৪৩ 

ন9355588482555756- 58 এর কালের [ 

ভূম্যধিকারী বলিয়া কথিত মল বাক্তিব নাম ও ঠিকানা £ 

[যে সঞল সরিক্-ভৃম্যধিকাবীগণ খাজনা গ্রহণ করেন তাহাদের 

সকলেরই নাম ৪ ঠিকানা লিখিতে হইবে। ] 

সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ 
কার্য্যাধ্যক্। যদি কেহ থাঁকেন, 

দফা নম্বর | দের নাম। | ঠ্তিকান?। তাহার নাম ও 
ঠিকানা । 

তফসীলে ভূম্যধিকারী- 
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৮ ডিক্রীজারীর মোৌকছ্গমার নম্বর ও সঘ। 

স্পপসপীপ্প্িপাাদ ক 

& নিলাম দৃট়করণের বা বন্ধক 
_ ফোরক্রোজেব চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ! 

রি ্ 
২২ 
ই 

[ 

. 

| ৮1117 ৪, ৮1৮০ ৮1৫৮3 

০ 

67)8153 

৬ 

১ 

১31০ ৮ 

1৮ 21৫73 ক) 212১2) 

টি নিলামের ব ফোরক্লোজের 
দফ' নশ্বর | 

»৬. হালের নাঃ এবং তৌঙ্জি নম্বর | 

পপ তা পা পা 

ধ মগ্রামেও থানায় "ক ভূমি অবস্থিত। 

» হত্তান্তরিত প্রজা ক্দত্বের ভূমাধিকারীর 
খতিযাঁন পদ্দধ | 

ূ ৬ হল্যাস্তরিত প্রঙ্গাগত্বের খতিলান শর | 

৩ মধান্বত্ব, নিষ্ষর /মাকররী বা দখলী 
| প্রজাব্ত্বের প্রবার, খা কাছেশী 

কত্ব বিশি্ যোত। 

নই বিক্রীত বা ফোরকলো করা সবার 
রি পরিমাণ | 

14: প্রত হস্তান্তর ফীর পরিমাণ । 

4... ম্ব্য। 



২৯৬ বঙ্গীয় প্রজ্াত্বত্ব বিষয়ক আইন 

৪ম ফ্রল্রম। 

(২৫ বিধি দ্রষ্টব্য) 

উপরি 88777855787 জিলার কালের সাহেব বরাবরেধু। 

ভূম্যধিকারীর উপর জারীর নিমিত্ত ও আবশ্তক কার্ষে/র জন্য, 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের'"***'( স্থলভে্দে ১২) ১৮। ২৬৪ বা ২৬জ ধারা 

লিখিতে হইবে ) ধারামতে অত্র সংযুক্ত নোটিশগুলি পাঠান হইতেছে, 
এবং ইহা ৪ জ্ঞাত কর! যাইতেছে যে রি 8585158 টাকা! 

ভূম্যধিকা'রীর ( হন্তাস্তব ) ফী ত5:8::5/৮০85 58:58 555৪2 ট্রেজারিতে ১৬৬৬৮৩০০৪৬৬ 

চা: নং চালান দ্বার। মামানত করা হইয়াছে, এবং পরোধানা 

যুক্ত কাগজাতের তফ সীল। 

ট্রেঞ্জারী চালান পৃষ্ঠা 
ংযোঞজিত আদালতের রসুম ষ্ট্যাম্প ১৮০ পৃষ্টা 

প্রধান নে।টিশ "পৃষ্ঠ 
..... পৃষ্ঠা আারীগ জগ্ত নোটিশ 



ফরমসমুহ | ২৭৭ 

৬ননহ ক্ষ 

উত্তরাধিকারের নোটিশ । 

। ২৫ বিবি দ্রষ্টব্য ) 

( বঙ্গীয় প্রজান্বত্যব আইন, ১৩ এবং ১৮ ধারা) 

ভূম্যধি কারী, সাধারণ এজেণ্ট বা সাধারণ কার্ধযাধ্যক্ষ 

অবহিত হউন যে, আমি গত ৪৪555887558 8545285 সাং গ্রাম 25257555848 

জিল!-*"*"**'অত্রসংযুক্ত তফসীলে উল্লিখিত মগ্যহ্বত্ব (বা মৌকররা 
হারে রাইয়তী যোত ) উত্তরাধিকারস্ুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং" 
টাকা ভূম্যধিকারীর ফাঁ-.-**-*+৮*ভাংত ০ নং চালান দ্বারা 

'""***কালেক্টরীতে আমানত করা হইয়াছে। 

একমাত্র ভূম্যধিকারী স্থলে, বা দকল সরিক-তৃম্যধিকারীর পক্ষে 

কোন সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ থাকিলে, অত্র নোটিশ- 

প্রাপ্তির স্বীকারপত্র পাওয়া গেলে, উক্ত ভূম্যধিকারী, সাধারণ এজেণ্ট বা 

কার্ষ্যাধ্যক্ষের নিকট, স্থলবিশেষে যেরূপ হয়। মনিঅর্ভার দ্বারা, পাঠাইয়া 

দেওয়া হইবে। 



২৯৮ বঙ্গীয় গ্রজ্ান্বত্ব বিষয়ক আইন 

বাহাদের সাধারণ এজেন্ট বা সাধারণ কার্ষ্যাধ্যক্ষ নাই এরূপ সরিক- 

ভূম্যধিকারীগণ স্থলে, সকল সরিক-তুম্যধিকাঁরীর একত্র দরখাস্তে ও 

রসিদে টাক! দেওয়। যাইতে পারে। 

ভূমাধিকারীদের নাম ও ঠিকান! 
( থে সকল রিক-দূম্যধিকারী থাজন' | (জানা থাকিলে ) সাধারণ এজেন্ট বা 

গ্রহণ করেন, তাহাদের সকলের সাধারণ কার্ধ]াধ)ক্ষের নাম ও 

মাম লিখিতে ঠিকানা । 

হইবে ) 
ঠ 

তাং ০4 ( গ্বাক্ষর ) ৪5৮ ৬548৬ 8:46 ও প্রজা | 
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৩৬৬ বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন 

পক এন্বিল্য । 

দরখাস্তের নোটিশ । 

[ ২৯ /২) বিধি দ্রষ্টব্য ] 

( বঙ্গীয প্রজাম্বত্ব আইন) ১৬গ ৩) ধাবাঁব প্রথম বিশেষ বিধি ) 

জিলার কালেইবী। 

শ্ঁ * "০. *ববাববেষ 

সাংগাম "১" পোঃ আঃ ভি44-4 

অবভিত হউন যে) শ্রী. ০ হত গ্রাম ২১১১১, জিলা'*... ১ *, 

অত্রসংযুক্ত তফ.দীঙ্গে উাল্পখিত যোৌতসকল বাবদ প্রদত্ব ভুম্যধিকাবীব 

ইস্তাস্তর-ফী, যাহা বর্তমীনে অত্র কালেউবীতে মামানত আছে, তাহার 

অংশ গ্রহণার্থ দবখান্ত কবিযাছেন। দবখান্তকাবী কর্তৃক 

কথিত সবিক ভূম্যধিকাবীদেব । প্রজাকত্ক উল্লিখিত ভূম্যধিকারীদের 

নামও তস্তভৃক্ত ) অংশগুলি নিয়ে লিখিত হইল। উক্ত অংশমতে 

হস্তাস্তব-সীর বণ্টন ও প্রদান সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ১৯২, 



ফরমসমূহ ৩৪১ 

সালের-''"''তারিখের পুর্বে দাধিল করিতে হইবে, ও মেই তারিখে উত্ত 

দ্রখান্ত নিষ্পত্তির জগ্ঠ গৃহীত ইইবে। 

স্বাক্ষর ) ৭৩২৮৪০88255 

এ আইনের ৩ (১৬) ধারামতে ক্ষমতাপন্ন কালেক্টর । 

ভূমাধিকারী বলিয়া প্রড1 কর্তৃক কথিত 
বাক্কিগণের নাম ও ঠিকানা । অংশ। 

দরিক-ভূমাধিকারীগণের নাম। 
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৮০ স্কন্ম ॥ 

বিজ্ঞাপন । 
( ৩৪ বিধি দ্রষ্টব্য) 

( প্রজ্ান্বত্ব বিষয়ক আইন) ৮৭ ধার! ) 
****০০০০০০ এর কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু। 

যেহেতু নিয়লিখিত যোত, ষাহ। এ পর্যন্ত গ্ীঁ 2798৮ 82484555588 সা. 

১4584528555572755558 দখল করিতেছিল, তাহা আমাকে কোন- 

রূপ নোটিশ ন! দিয়া ও তাহার খাজনা দেওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ বন্দোবস্ত 

না করিয়া সে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তজ্জন্ত এতন্ারা আমি নোটিশ 

দিতেছি যে, আমি উক্ত যোত পরিত্)ক্ত হইয়াছে বলিয়! গণ্য করিতেছি, 

এবং দেই মতে তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিবার জন্য উদ্তত হইয়াছি। 
[শবাক্ষর)----:-:-----০, 

তা ভূম্যধিকারী। 

সম্পত্তির তফ সীল । 

০5 
অবস্থিত তাহার নাম। |] ও চৌহঙ্গি। 

১ ] ই ৩ 

৯নহ ফলস । 

সাধারণ এজেণ্টগণের রেজিষ্টার বা তালিক| | 
(৭৪ বিধি দ্রষ্টব্য ) 

[ বঙ্গীয় প্রন্বান্বত্ব আইন, ৯৯ক ধারার (২) প্রকরণের (ক) দফা ] 
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১০ ০৫ স্ঞল্রন্ম । 

খাজনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জগত বিশেষ সমন 

(৭১ বিধি দ্রষ্টব্য) 

[ প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ ধাবার (ট ) (/* ) দফা ] 

জিলা ...... 

বর (স্থানের )..১১১০০০, আদালত । 

চিঠি ***সালের-,*১*১ নম্বর । 

প্র... . ...*** -বরাবরেষু। 

যেঙ্তেতু শ্রী তত তি ১ (মাম। পরিচয় ও নিবাস ) 

নিয়লিখ্তি গ্রজাস্বত্ব বাবদ প্রীপ্য খাজনা, সেস ও গুর্দ ( বা খেসারত ) 

সব্দসাকুণ্যেতততত টাকার ভন আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্ধম! দাষের 

কৰিঝাছেন, তঙ্জন্য এভন্বাধ। আপনাকে ১৯....১০**পালের ০.১ তারিখে 

১১১০০০০০০০৭ ০০০, ঘটিকার পমধ শ্বধং হাটি হইতে বা যিনি 

মোকদমাস'ক্রাস্ত নর সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যক প্রশ্রের জবাব দিতে সক্ষম 

একপ ব্যক্তি সমভিব্যবহারে উপযুস্ত'ভাবে উপদেশপ্রাণ্ড কোন উকিল 

স্বারা হাজির হইতে ও দাবী? জবাবদিহি করিতে সমন করা যাইতেছে ) 

এবং যেহেতু 'আপনার হাজিরার দিনই মৌকদামার শেষ নিষ্পত্তির 

দিন বলিয় ধার্য! হইয়াছে, তজ্জন্ত আপনি স্বীর়পক্ষ সমর্থনের জন্য যে 

সাক্গীগণের সাক্ষ্যের উপর ও যে নমন্ত দলিলের উপর নির্ভর করিতে 

ইচ্ছা করেন, উল্ত তারিখে তাঞ্চা উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তত 

থাকিবেন। 
২ 
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অবহিত হউন যে, উপরোজ্জ তারিথে আপনি হাজির না হইলে) 
বাদী '"' টাকার অনধিক টাকা, মায় (দায়েরের ) তারিখ" 

হইতে টাক! দিবার তারিখ পর্য্যস্ত শতকরা ৬২ টাক! হারে £্দ এবং 

১১০০০ টাকা খবচা মায় তাহার সুদের ডিক্রী পাইতে শ্বত্ববান হইবেন। 
১৯. সালের. মাসের..." দিবসে আমার স্বাক্ষরে ও 

১। সমন দাখিলকরণের ভারিখ। 

২। নাজিরকে সমন দেওযাগ তারিখ । 

৩। জারীর জন্ত পেয়া্দাকে সমন দেওয়ার তারিখ । 

৪। জারীর পর পেয়াদা কর্তৃক ফেরত দেওষাঁর ভাবিখ। 

৫। নাক্ির কর্তৃক আদালতে ফেরত দেওয়াঁব তারিখ । 

নিস 

বিজ্ঞাপন । (১) আপশি ষদি মনে করেন ঘে, আপনার সাক্ষীর! স্বেচ্ছায় 

আদালতে হাজির ২৯বে না, হবে কোন সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্য করিবার জন্য, 

এবং কোন সাক্ষী দ্বার! কোন দলিল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য, অত্র আদালতে 

দয়ধান্ত করিয়া ও আবগ্থক খরচা আমানত করিয়া, অত্র আদালত হইতে আপনি সমন 

লইতে পারেন । 

(২) আপনি দাবী শ্বীকার করিলে, আপনি আদালতে***টাকা ! মোকদ্ষমার 

খরচা তাত্ততুক্তি) জম! দিবেন, তাহা হইলে আপনি ডিক্রী জারী হইতে শিষ্কাতি 

পাইবেন! 
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১২৯ ৫ আঅঙন্নহ। 

নোটিশ। 

(৭২ বিধি দ্রষ্টব্য) 

[ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন, ১৪৮ ধারাব (ট) (১) দফ। ] 

ক্রিলার আদালত। 

১৯ সালে ** ** নং খাজনাব মোকদ্দম। | 

বাদী, বনাম । বিবাদী । 
শ্রী চ৬৪৬৪৬৩৪ ৪৬ রি 2:55 ববাববেষু। 

এন্্রাবা আগনাকে জ্ঞাত কবা যাইতেছ যে, উপরোক্ত যে।কদ্দমায় 

উ্ত, বাদা ১৪৮ (চ১) * ধারার (9*। দফা মতে কিস্তি হইতে খাজনা। 

সেস ও মদ (বা খেসাঁবত ) বাবদ টাকা) এবং মোকদ্মা দায়োরের 

াঁবিপ ১১ হঈতে টাকা দিখাব তারিথ পর্যন্ত বাৎসরিক শতকরা 

৬ টাঁক হাবে সুদ এবং খবচা.** টাকা মায় তছুপবি হারে 

স'দব ভিক্রী পাইয়াছেন। 

(শ্বাঙ্গর ) 

অজ । 

* ইহা ভুল । ১৪৮ (ট) হইবে। 
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১২০৫ স্বর | 

বাকী খাজনার মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষভূক্ত সরিক- 

ভূম্যধিকারীর উপর সমন | 

/ ৭৩ বিধি ভ্ষ্টব্য) 

[ বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষষক মাইন, ১৪৮ক (২) ধাবা । ] 

৯০৪৪০২৪৬৬ রর, ১১১* আদালত | 

১৯৯*"'সালের-নং খাঙ্গনার মোকদ্দমা | 

বাদী.১. .১* ০ ৮০১১০ বনাম ৮১১ 5 বিবাপী। 

গু ₹ও ৮১৩ ৪৪ডর৪ক৩৮৪৪৪৪৪৪৪৪৬ ববাবরেষু । 

যোহেতু ২২৩১ নাম) পরিচয় ও সাকিম ) 

নিয়লিখিত প্রজান্বত্ববাবদ প্রাপ্য বাঁকীখাজনা, সেস্ ও সুদ 
( বা খেসাবত ), সর্বসাকুলো...টাকাব জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিযাছেন 

এবং ১৪৮ক ধারামতে প্রতিঝাব প্রার্থনা কবিয়াছেন, তজ্জন্ত এতম্বারা 

আপনাকে ১৯২ সালে মাসে দিবসে ..ঘটিকাঁব সময় ম্বযং 

তাঁজির হইতে বা যিনি মোকন্দমাসংক্রাস্ত বিষয়সন্বন্ধে সমস্ত আবশ্তক 

প্রশ্নের অবাব দিতে সক্ষম এরূপ কোন উকিল ভ্বারা বা এরূপ সমস্ত প্রশ্নের 

জবাব দিতে সক্ষম এবপ ব্যক্তি স্মভিব্যাহারে কোন উপযুক্তভাবে 

উপদেশগ্রাপ্ত উঁকিলদ্বার৷ হাজির হইতে এবং দাবীর জবাবদিহি কবিতে। 

ও উক্ত প্রজান্বত্ব বাবদ উক্ত মোকদম! দায়েরের তারিখ পর্য্যস্ত আপনার 

প্রাপা বাকীখাজনা, সেস ও স্থুদ (বা খেসারত ) উপরোক্ত দ্বাবীর সহিত 

যুক্ত করিয়া ১৪৮ক ধারার (২) প্রকরণ মতে দরখাস্ত করিতে, সমন 

করা যাইতেছে । 
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অবহিত হউন যে, উপরোক্ত তারিখে আপনি হাজির না হইলে 

আপনার অনুপস্থিতিতেই উজ .মাকদমার শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে, 

এবং আপনি অন্তর মৌকদ্দমার সহবাদীরূপে ভিন, উক্ত প্রনজান্বত্ব বাবদ 

উক্ত মোকদ্বমার বিষয়ীভূত কালের অরন্ঠ বা তাহার পূর্বের কোন কালের 

অন্ত আপনার প্রাপ্য কোন খাজনার নিমিত্ত কোন ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান 

হইবেন না। 

১৯২.."সালের...মাসের.."দিবসে আমার স্বাক্ষরে ও আদালতের 

মোহরাহ্কিত মতে দত্ত । 

সমন দাখিলকরণের তারিখ । 

নাজিরকে সমন দেওয়ার তারিখ । 

জারীর অন্য পেয়াদাকে সমন দেওয়ার তারিখ । 

জারীর পর পেয়াদা কর্তৃক ফেরত দেওয়ার তারিখ । 

নাজির কর্তৃক আদালতে ফেরত দেওরার তারিখ । 

বিজ্ঞাপন | আপনি যদি মনে করেন যে. আপনার নাক্ষীরা স্বেচ্ছায় 

আদালতে হাজির হইবে না, তবে কোন সাক্ষীকে হাঙ্গির হইতে বাধা করিবার 

জন্, এবং কোন সাক্ষীন্বারা কোন দলিল আদালতে উপস্থিত করিবার ভন), 

অত্র আদালতে দরগাণ্ করিয়া ও আবশ্তক খরচা আমানত করিয়। অত্র আদালত 

হইতে আপনি সমন লইতে পারেন। 

০ 

পা কিগকীকত শে পাপন ০7৩ 
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১৩ স্ব ক্ুল্্রম্ম | 

মধ্স্বত্বের বা ষোতের ক্লোকের আদেশের ও নিলামী 

ইন্ভাহারের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। | 

(৭৪ বি দ্রষ্টব্য ) 

( বঙ্গীয় প্রজ্াত্বত্ব বিষয়ক আইন) ১৬০ ধারা ) 

[ ক্লোকের আদেশ ও নিলামেব ইন্তাঁহাব বাহিব হওরার কালে 

দেনদারের নিকট রেজিষ্টাবীডাকে প্রেবিত হইবে ] 

জিলা মাধদালত। 

১৯২ সালের নং ডিক্রীজাবীব মোকদ্দমা। 

ডিক্রীদাব 

শোনফাব। 

শর দেনদার ববাববেষু। 
॥.. বঙ্গীয় গা্ান্বত্ব বিষধক আইনের ১৬৩ ধাবধানতে মধ্যন্বত্ব বা যোতের 
ক্রোক ও নিলামের আদেশেব নিষ্নলিখিত বিববণগুলি আপনাব জ্ঞাতার্থে 
প্রেরিত হইল £-_ 

১। ক্রোকের আদেশ ও নিলামের ইন্তাহাব বাহিব হওয়ার 
তারিখ 

২। ১৬৩ (২) ধাবার (ক) দফামতে বা (খ) দফ্লানতে নিলামের 

ইন্তাহার বাহিব হইয়াছে কিনা 
৩। যে মোকদ্ধমায় ডিক্রীজাগীর কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে, সেই 

মোকদমার নম্বর, নিষ্পত্তিকারী আদালত ও পক্ষগণের নাম 
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৪। যাহার অন্ত সম্পত্তি জ্রাকের ও নিলামের আদেশ হইয়াছে 

মই ডিক্রীর টাকার পরিমাণ মায় খরচা ৪ নিলামের ভাগিখ পর্যাস্ত সুদ" 

৫। নিলামের জন্ত ধার্য তারিখ ও সময় ...** 

৬। ক্রোক ও নিলামজ্ঞন্ত আধিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ '***"* 
। শ্বাঙ্গ ) 5 ৪5৪৬ 

জজ । 

১৪ মহ কুন্লন। 

সার্টিফিকেটের জন্য আাবেদনপাত্রের ফরম । 

(৭৫ বিধি দ্রষ্টব্য ) 

[ বঙ্গীয় গ্রঞ্জান্বত্ব আইন। ১৮*ক (১৪) ধারা ] 

রা জিলার কালেন্র সাহেব বরাবরেষু। 

বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৮*ক (৮ ধারামতে আদেশ 

(যাহার একটী জাবেদা নকল অত্রসহ দাখিল কর! হইল ) মমুগারে 

দেলামী' টাকা শ্রী (নাষ)র নিকট হইতে আমার প্রাপ্য 

বলিয়৷ অনুসন্ধানে জ্ঞাত হঈয়াছি ; উক্ত টাকা আদায় করিয়া! দিতে আমি 

আপনাকে অনুরোধ করি। 

( সত্যপাঠ )। ( শ্বাঙ্ষর ):: 
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(১) সার্টিফিকেটু-দেনদারের নাম *" 

(২) নারটিফিকেট-দেনদাবের ঠিকানা -*"""" 
(৩) যে পাওনা টাকার অন্য এই আবেদন করা হইয়াছে তাহার 

(৪) পাওনার বিবরণ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেলামী বা তাহার কোন এক 
কিস্তি, এবং যে তারিখে উহা! দেয় হয়" ** 

(8) যে মোকদ্দমায় উক্ত দপেলামী সম্বন্ধে আদেশ হয তাহাব নম্বর 

ও বৎসর) এবং উত্ত' আদেশের তাবিখ.***ত, 

১০ মহ আন্রম। 

্বাত্বের লিখনের যথার্থ বলিযা। প্রকাশিত ব। সারি ফিকেট- 
দত্ত নকল ব| তদুদ্ধতাংশের নিমিত্ত কালেক্টরের 

নিকট অন্ুরোধপত্র । 

(৭৭ বিধি দ্রষ্টব্য) 

[ বঙ্গীয় প্রজ্ান্বত্ববধয+্ আইন, ১৪৮ (খ১) বাগ] 

'"তারিখে বা তাহার পূর্বের গিম্নলাখিত প্রজাম্বতসংক্কান্ত শ্বত্বের 

লিখনের সার্টিফিঞ্টদত্ত নকল ৭ তদুদ্ধতাংশ (যাা "' "'সালের ' 

নম্বরের মোকদ্দমার জন্য আবশ্বক হইয়াছে, ) অঞ আদালতে অনুগ্রহ 

করিয়া পাঠাইবেন। 
(স্বাক্ষর )-. .*. 

অজ । 

* ইহাড়ূল| ১৪৮ (গ) হইবে। 
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